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PRÁCE SE 
DŘEVEM I 

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S RUČNÍM NÁŘADÍM  

1. lekce: úvod do světa nářadí a dřeva 

 

Název  Jednoduchá hra do základny “balancující měsíc” - učíme se o dřevě a zkoušíme první 
nářadí 

Cílová skupina 
 

1.stupeň ZŠ, věk 6-12, 10 účastníků 

Časová dotace 
 180 min. 

Vzdělávací obor a 
průřezové téma (dle 
RVP) 
 

Obory a očekávané výstupy:  
Dítě a svět - práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Dítě a svět - Konstrukční činnosti 1 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Očekávané výstupy 
vyučovací lekce 
 

Ţák se:  

⁻ seznámí s Ekocentrem Vrátkov a okolním lesem 
⁻  seznámí se se dřevem obecně jako materiálem  
⁻  naučí se pořizovat si materiál a být přitom šetrný k přírodě 
⁻  uvidí práci s motorovou a přímočarou pilou 
⁻  vyzkouší si práci s pilkou ocaskou 
- naučí se připravit si materiál na daný výrobek a přemýšlet nad pracovním 

postupem 
- vyrobí společně s ostatními ţáky hru z větví ( “balancující měsíc”) 

 

 
 obrázek je pouze ilustrační, výrobek bude z větví (kolečka) a kusu kmene (měsíc) 

 

Vzdělávací kontext 
 

Úvodní lekce krouţku “Práce se dřevem I”, ve kterém se ţák naučí základy práce s 
ručním nářadím při vyrábění ze dřeva.  
 
Následující lekce:  

- prohloubení práce s pilkou a práce s noţem 
- dřevo konkrétně: rozlišení 4 druhů stromů a výroba z jejich dřeva 

 

Prostředí výuky 
 

V učebně a v ostatních prostorách základny Ekocentra Vrátkov, v okolním lese. 

Pomůcky 
 

nářadí: 
- skládací pilka (1x) 



 

VZOR_EVP_lekce_final   2 

 

- ocaska (5x) 
- brusný papír (různé zrnitosti, jedna zrnitost připravená na broušení, t.j. 

nastříhaná na kousky podle velikosti korkové kostky) a korková kostka (5x) 
- el. přímočará pila 
- rolovací vak na nářadí (k uloţení nářadí na cestu do lesa) 
- pracovní stůl (10 pracovních míst) 
- truhl. tuţka (5x) 
- metr (5) 

 
materiál (bude pořízen společně s dětmi a pracovníkem pily během lekce): 

- větve z různých druhů stromů (⦰ cca. 30-50mm) 
- kulaté kusy z klád 10 ks (z toho 2-3 kusy na hru v následující lekci), cca. 30-

40mm/⦰300mm  
 

materiál připravený předem: 
- obroušená kolečka z větví s vyvrtanou dírkou, provázek (na medailonky) (11 - 

podle počtu dětí a jeden pro lektora) 
 
ostatní: 

- karty s obrázky bezpečnosti práce 
- šablona na vyřezání tvaru měsíce 
- šablona nebo obrázek loga “Ekocentrum Vrátkov” (pařízek), velikost musí 

odpovídat medailonku, na který se logo přenese (nakreslí) 
- tuţka (na přenesení obrázku na medailonek) 
- hotové balanční hry (stromy a měsíc) 
- evtl. koš s odřezky různých druhů dřeva na hraní (stabilní inventář základny) na 

ukázku k seznamování se dřevem 
- fiky (na malování medailonku) 
- obrázky všemoţných výrobků ze dřeva (fotky), nebo přímo běţné výrobky na 

ukázku 

 
 
 

Struktura vyučovací 
lekce a popis metod 
a aktivit 
 

 
1. “Čekárna”: neţ se všichni sejdou, mají děti moţnost pohrát si v zázemí 

základny. K dispozici mají ţáci koš s dřevěnými odřezky.  
Při čekání na ostatní si děti také vytváří medailonek kolem krku se svým 
jménem a logem Ekocentra Vrátkov. Aktivita je zároveň naladění na téma 
lekce, tedy “řeţeme kolečka z větví” 
 
Medailonek: Kaţdé dítě dostane při příchodu kolečko z větve, které si samo 
ozdobí u stolu v základně. 
Zde se nabízí nabídnout dětem k vybarvení předlohu (nebo šablonku) loga 
ekocentra Vrátkov - tedy pařízek. Děti si pak odnesou domů z první lekce malý 
medailonek na krk s obrázkem ekocentra.  
Lektor by měl mít na krku stejný medailonek jako ukázku. Děti upozorní, aby na 
jednu stranu napsaly své jméno. Lektor tak může děti v průběhu první lekce 
lépe oslovovat (medailonek mají děti při první lekci na krku, aby jméno bylo 
viditelné). (10 minut) 
 
(Pokud děti nestihnou obrázek dokončit, budou mít ještě čas na konci lekce) 
 

2. Pozdravení v kroužku a uvedení do lekce: První setkání lektora s dětmi 
slouţí ke společnému seznámení. Děti se posadí na koberec v základně (při 
pěkném počasí venku) a vzájemně se představí (jméno, věk).  
(5 minut) 
 

3. Úvod do světa dřeva: Co víme o dřevě? (podle počasí venku) 
V kruhu:  

- Co víme o dřevě? 

- Kde roste? Co se z něj vyrábí, k čemu dalšímu slouţí? (vyrábění, topení) 
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- Co máte doma dřevěného? Vařečku? Postel? Stůl? Hračku? Terasu? Krov?... 

Pomůcky: obrázky všemoţných výrobků ze dřeva (fotky), nebo přímo běţné výrobky na 

ukázku např. v proutěném koši větve různých stromů, kusy dřeva, výrobky (hračka, 

vařečka…) 

Pozorujeme: barva / odstín, Jak voní? Je tvrdé nebo měkké? Je studené nebo teplé? 

(dřevo je teplý materiál - ne na omak, ale vytváří hřejivý dojem - na chatě…) 

 

- Proč je dřevo skvělý materiál? - přírodní, pro člověka příjemný, zdravý materiál, 

dobře se s ním pracuje. Není jedovaté, ale pozor na barvy! Dá se dřevo jíst? :-) 

(10 minut) 

 

4. Příprava vycházky a vyrábění: Lektor dětem vysvětlí, kam s dětmi vyrazí  
(okolí hájenky) a projde s dětmi základy chování v lese a v jeho skupině. Toto 
můţe proběhnout formou otázek: Jak se máme chovat v lese? A proč je to 
důleţité? (10 minut) 
(odpovědi: nepokřikovat - klid pro zvířata, neodbíhat od skupiny - aby se nikdo 
neztratil, netrhat žádné rostliny a nelámat větve - chráníme přírodu, etc.) 
 
Zde se nabízí možnost ukázat dětem WC v základně (děti jsou v základně 
poprvé) a nabídnout před vycházkou jeho návštěvu. 
 
Lektor dohlédne, aby si děti vzali do lesa svoji svačinu, pití a pláštěnku. 
 
Lektor si vezme připravenou tašku s nářadím a ostatním materiálem (nože, 
pilka, fixy, kartičky, taška s obvazovým materiálem/náplastmi/dezinfekcí, atd.) a 
tašku na transport hotových výrobků. 

 
5. Venkovní prostory hájenky: Lektor se s dětmi přesune ven a společně si 

prohlédnou venkovní prostory. Lektor krátce vysvětlí, kde se co nachází a 
upozorní, kam děti samy nesmí (např. dvůr: nebezpečí úrazu - můţe být v 
provozu pila).   
Poté přejdou do zadní části, ke sloţeným kládám, kde se setkají s lesníkem/ 
dřevorubcem (pracovníkem v hájence). Děti mohou zkusit uhodnout jeho 
profesi (pracovník bude mít u sebe motorovou pilu, hádání bude tedy 
jednodušší). Pracovník dětem krátce řekne, jak se klády dostaly do hájenky 
(kdo strom skácel a kdo a jak ho tam dopravil). Nechá je také hádat, z jakého 
stromu klády jsou a poté jim z klády (cca. 30 cm) odřízne několik  kulatých kusů 
(bez praskliny, bez smůly, cca. 5-6 cm silných, nezáleţí, z jakého dřeva kolo 
bude). (20 minut) 

 
Upozornění: Na aktuální lekci jsou potřeba cca. 5 kusů, které se budou dělit 
podle počtu účastníků, zbytek kulatých kusů je na příští lekci. 

 
Dále lektor (nebo podle dohody pracovník) vyřeţe z kulatých kusů přímočarou 
pilou tvar půlměsíce . Děti pomáhají nakreslit tvar podle šablony a potom 
přihlíţejí práci s přímočarou pilou. (10 minut) 

 
6. Příprava materiálu: Lektor se s lesníkem dohodne, kde si mohou děti nařezat 

větve. Tento moment slouţí i k vysvětlení dětem, ţe si v lese nesmí řezat větve 
přímo ze stromu, protoţe by ho mohly poškodit. Lesník poradí, jak nejlépe 
pořizovat materiál a neublíţit přitom přírodě. (5 minut) 

 
7. Bezpečnost při práci: Lektor dětem vysvětlí bezpečnost při práci  - neţ se 

děti pustí do řezání (a později do jakékoliv práce s nářadím), lektor nesmí 
zapomenout vysvětlit chování při pouţívání nářadí. (Nářadí není hračka!)  

 
Kartičky k bezpečnému chování: kaţdé dítě dostane do ruky kartičku a vysvětlí, co 
obrázek znamená (na kaţdé kartě je jedno bezpečnostní pravidlo) 

 
Zde je nutná velká pozornost dětí! Lektor dbá na to, ţe všechny děti dávají při 
této fázi dobrý pozor a ţe kartičky pochopily. Například znovu vše sám 
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zopakuje tak, ţe obrázky ukazuje a ptá se dětí, co se smí a nesmí s nářadím 
dělat. (10 minut) 

 
8. Výroba - první část: Neţ se děti pustí do řezání, lektor předvede, jak řezat 

(venku např. opření větve o koleno). (Zeptá se dětí, jestli uţ někdy někdo z nich 
řezal pilkou) 
Vysvětlí, k čemu slouţí ocaska (vhodná pilka k řezání větví) a proč se jí říká 
ocaska - hádanka (má tvar jako liščí ocas).  
Lektor poté dohlíží na děti: správné drţení pilky, bezpečná vzdálenost ruky, 
která neřeţe, co dělat, kdyţ se pilka “kousne”... (pozor na praváky a leváky). 

 
přehled materiálu, který se v této fázi bude pořizovat: 

- různé větve (z měkkého dřeva: např. smrk, borovice) různých rozměrů 
na kolečka ke vkládání na měsíc 

Každé dítě by mělo dostat možnost uříznout si jednu větev svého výběru, kterou si pak 
odnese do základny. Lektor pomáhá s řezáním, pokud je to moc těžké. 

- jednu větev aţ dvě z tvrdého dřeva (dub, buk)  
Tuto větev si uřízne a odnese do základny lektor.  

 
Na konci této fáze mají děti připravený materiál na celou hru “balancující 
měsíc”: samostatně nařezané větve a od lesníka kusy z klády. 
 
Kdo je hotov, uloţí pilku na bezpečné místo (venku do vaku, uvnitř na ponk) a 
můţe jít svačit.  (15 minut) 

 
9. Svačina: (15 minut)  

Celá skupina se i s materiálem přesune po svačině zpět do základny.  
 

10. Výroba - druhá část: Měkké versus tvrdé dřevo 
Lektor upevní do svěráků (dvě pracovní místa) dva druhy dřeva: 
tvrdé a měkké větve z lesa 
Dětem vysvětlí, ţe dřevo se liší v tvrdosti. Děti si poté vyzkouší u kaţdého 
svěráku odříznout kolečko pro svoji hru. Lektor znovu ukáţe, jak s pilkou řezat 
(tentokrát je situace jiná: u svěráku) a dohlíţí na správnost řezání u dětí. 
Ostatní děti přihlíţejí. (Pozor na praváky a leváky!) 
 
Po odříznutí děti hodnotí, které dřevo se řeţe jednodušeji (měkké). Zde se děti 
naučí rozlišovat mezi tvrdým a měkkým dřevem a které druhy stromů jsou 
měkké a které tvrdé. (15 minut) 

 
Pomůcka pro lektora: kniha “Materiály I pro učební obor Truhlář”, kapitola “Rozdělení 
dřevin”, str. 21-36 (viz kopie) 
 

11. Výroba - třetí část: 
Lektor dětem ukáţe, kde mají v základně uskladněné nářadí a vysvětlí, ţe ho 
děti vţdy musí vrátit na své místo (čisté). 
Děti si připraví na svůj pracovní stůl tuţku a metr, pilku ocasku a svoji větev.  
 
Lektor v této fázi vysvětlí, co je to a jak funguje svěrák. Poté si děti svoji větev 
z lesa upevní do svěráku u svého pracovního stolu. (Pozor na praváky a 
leváky!) 
 
Lektor dětem vysvětlí, jak si změří tloušťku kolečka. (Tloušťka se řídí tloušťkou 
měsíce.) 
 
Lektor u kaţdého dítěte zkontroluje, jestli je upevnění dostatečné a dá povel k 
řezání. Práci s ocaskou jiţ děti znají, přesto se lektor ujistí, ţe dítě řeţe 
správně, neţ odejde k dalšímu stolu. 
 
Lektor upozorní, ţe řez by měl být vţdy rovný! Rovný řez však pro výrobek této 
lekce není důleţitý, proto je aktivita vhodná pro úplné začátečníky. To samé 
platí pro tloušťku koleček. Nevadí, pokud je kaţdé kolečko jinak tlusté. 
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Pokud mají děti připravené různé šířky větví, lektor nabídne větev mezi sebou 
vyměnit a řezat z jiné. Tak si děti vyzkouší opětovné upevňování do svěráku a 
řezání různé tloušťky. Hra bude navíc díky různým velikostem koleček 
zajímavější. 
Lektor vţdy zkontroluje upevnění! 
 
Kaţdé dítě by mělo nařezat alespoň 5 koleček. Lektor slabším dětem pomáhá. 
(20 minut) 
 

Upozornění: Na kaţdou hru je potřeba alespoň 10 koleček různých velikostí. Lektor by 
měl převzít práci s tvrdým dřevem a nařezat také kolečka, nebo si kolečka z tvrdého 
dřeva připravit dopředu (pomocí pokosové pily). Pokud děti nestihnou nařezat dostatek 
koleček, lektor jim rozdá z připravených. Nebo se řezání a celá aktivita přesune do 
další lekce.                          

 
12. Výroba - čtvrtá část: (tato část se může přesunout do příští lekce) 

Kdyţ jsou kolečka větví suchá (další lekce), lektor dětem vysvětlí, jak si 
obrousit kolečka a měsíc pomocí brusného papíru. Zde lektor vysvětlí zrnitost 
papíru a ukáţe různé druhy zrnitosti.  
Děti obrousí měsíc a kolečka. (15 minut) 

 
13. Volná hra: Kdyţ mají děti vše obroušené, uklidí pracovní místo a můţou se 

přesunout od pracovního místa na koberec a hru vyzkoušet. Pokud je více 
času, můţou děti hru (měsíc a kolečka) barevně vymalovat. Popř. domálovávají 
medailonek, pokud nestihly na začátku lekce. 
 
Kaţdé dítě si hru můţe vzít domů, pokud je jedna navíc, měla by zůstat v 
základně v dispozici ostatním dětem nebo jako aktivita v “čekárně”. (10 minut) 

 
14. Rozloučení: Rozhovor s dětmi na konci první lekce by měl být delší neţ v 

následujících lekcích, aby děti dostaly moţnost lekci zhodnotit.  
- Lektor se dětí zeptá, jak se jim v základně líbilo a jak se tam cítí. 

Zrekapituluje, co vše děti viděly a zaţily a ptá se, jak děti celou lekci 
hodnotí. Nastaly nějaké problémy? (Evaluace první lekce)  

- Zeptá se, jestli se jim výrobek líbí, co při výrobě příště vylepšit. Jak 
vypadají kolečka z větví? Jak se jim pracovalo s nářadím. Co pro ně 
bylo těţké? Co bylo naopak jednoduché atd. (Evaluace výrobku) 

 
Upozornění: Protoţe se jedná o úplně první výrobek a práci s nářadím, lektor by měl 
děti hodně podpořit (pochválit jejich práci jiţ během výroby) ať je výsledek jakýkoliv. 
Toto se týká i dalších lekcí!  V následujících lekcích by měl lektor upozorňovat na 
pokroky dětí!  

 
Evtl. je moţné ukázat hru, kterou budou vyrábět příště (naladění na další lekci). 
(10 minut) 

 

Evaluace 
 

Děti slovně a na základě otázek lektora hodnotí první lekci, prostory základny a po 
skončení hry i svůj úplně první výrobek. Viz Rozloučení  
Lektor také hodnotí skupinu s ohledem na další setkání (dynamika, slabší jedinci?). 

Problémy a možná 
úskalí 
 

Nepřízeň počasí: pokud venku prší, je dobré mít materiál (větve na hru) předem 
připravený a zůstat po setkání s lesníkem v základně. Lesník také můţe přijít na 
zastřešenou terasu základny (s menší kládou) a řezání motorovou pilou předvést v 
suchu. 
 
Časová náročnost: pokud se celková výroba nestihne, můţe se dokončit v příští 
hodině. Pak se však nedoporučuje začít s výrobou dalšího výrobku, pouze s přípravou 
materiálu.  
Následující lekce se tedy upraví takto: dokončení výrobku z první lekce, příprava 
materiálu na další výrobek, hry s lesní tématikou: procházka lesem - poznávačka 
stromů (kde rostou 4 druhy stromů, ze kterých se bude příště vyrábět  - viz 2.lekce) 
apod. 
 



 

VZOR_EVP_lekce_final   6 

 

Zničení materiálu - větví (materiálu) by mělo být víc, děti se teprve učí řezat a musí se 
počítat s odpadem 
 
Úraz při práci s nářadím: lékárnička po ruce a znalost základní první pomoci nutná 
 
 

Autor 
 

Lenka Chrištofová 

Zdroje 
 

foto hry: facebook.com 
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PRÁCE SE 
DŘEVEM I 

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S RUČNÍM NÁŘADÍM  

2. lekce: práce s nožem 

 
Název  Skřítku nezlob se - učíme se vyřezávat z větví 

Cílová skupina 
 

1.stupeň ZŠ, věk 6-12, 10 účastníků 

Časová dotace 
 180 min. 

Vzdělávací obor a 
průřezové téma (dle 
RVP) 
 

Obory a očekávané výstupy:  
Dítě a svět - práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Dítě a svět - Konstrukční činnosti 1 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Očekávané výstupy 
vyučovací lekce 
 

Ţák se:  
⁻  naučí se rozeznávat 4 základní druhy stromů, které v okolním lese rostou 

(bříza, líska, javor a jasan) 
⁻  pozná, jaký je rozdíl mezi čerstvým a suchým dřevem 
⁻  vyzkouší si práci s noţem (základní techniky řezu) 
⁻  vyzkouší si práci s japonskou pilkou a zahradními nůţkami 
⁻  narýsuje si plán hry (první měření, práce s metrem a úhelníkem) 
- naučí se připravit si materiál na daný výrobek a přemýšlet nad pracovním 

postupem 
- sestaví společně s ostatními ţáky hru “Skřítku nezlob se” 

                                                                 

                   
každá skupina figurek je z jiného druhu dřeva 

 

Vzdělávací kontext 
 

Předchozí lekce: 
- nauka o dřevě obecně 
- první pouţívání nářadí a první výrábění (pilka, metr, brusný papír) 

 
Následující lekce:  

- prohloubení práce s pilkou a noţem 
 

Prostředí výuky 
 

V učebně a v ostatních prostorách základny Ekocentra Vrátkov, v okolním lese. 

Pomůcky 
 

- nůţ Opinel s kulatou špičkou (10x) 
- skládací pilka (1x) 
- ocaska (5x) - na větve 
- japonská pilka kataba (175mm) (3x) - na rovné uříznutí panáčka 
- zahradnické nůţky (1x) 
- rolovací vak na nářadí (k uloţení nářadí na cestu do lesa) 
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- brusný papír (zrnitost 80-100), kostka na brusný papír (na začištění desky) 
- metr, úhelník, truhl. tuţka (5x) 
- barevné fixy (stačí 6 barev, min.však 4 barvy kvůli odlišení figurek) 

 
materiál: 

- rovné větve 4 druhů stromů: bříza, líska, javor a jasan (buď připravené 
předem nebo pořízené během lekce s dětmi v lese), ⦰ cca. 1,5cm, alespoň 30-
40 cm dlouhé, od kaţdého druhu 4 kusy 

- kulaté kusy z klád (2-3, podle počtu her, připraveny v předešlé lekci) 
 
v této lekci je také možné (podle času) připravit s dětmi materiál pro další lekci. Větve 
na autíčko budou do té doby suché a bude se s nimi lépe pracovat: 

- rovné větve (např. borovice, smrk) na autíčka (viz 3. lekce) 
 
ostatní: 

- fotky (plakát) základního drţení noţe (k pozdějšímu vyvěšení v základně) 
(zdroj fotek z plakátu: Malý řezbář, str. 8-11 a 55-56) 

- karty s obrázky bezpečnosti práce 
- pexeso stromů (zdroj: publikace ekocentra Lipka) 
- hotovou hru “Skřítku nezlob se” (nebo foto) 

 
 

Struktura vyučovací 
lekce a popis metod 
a aktivit 
 

 
1. “Čekárna”: neţ se všichni sejdou, mají děti moţnost pohrát si v zázemí 

základny. K dispozici mají vyrobenou hru z předešlé lekce a hru, která se bude 
vyrábět v této lekci, tedy hra “Skřítku nezlob se”. (10 minut) 

 
2. Pozdravení v kroužku a uvedení do lekce: Naladění na téma v krouţku 

formou hry. 
(10 minut, nebo 15 minut při přesunu ven) 
 

Hra:  stromové pexeso (evtl. přesun ven a hra venku): Děti si nejprve zahrají pexeso. 
Poté z pexesa vyberou 4 druhy, které budou potřebovat na hru. Lektor se ptá: Jaké 
dřevo má bříza? Tvrdé nebo měkké? Takto projde všechny 4 druhy (opakování: tvrdost 
dřeva) 
 
Pomůcka pro lektora (tvrdost dřeva) - viz 1. lekce 
 

3. Příprava vycházky a vyrábění: Lektor v krouţku dětem vysvětlí, kam s dětmi 
vyrazí (les v okolí hájenky, hledání 4 stromů a pořizování materiálu) a zopakuje 
s dětmi základy chování v lese a v jeho skupině. (viz předešlá lekce) (10 minut) 
 
Lektor by měl okolí znát a vědět, kde požadované 4 druhy stromu rostou a kde 
pořídit větve! 
 
Pokud přeje počasí, celá lekce se tentokrát uskuteční v lese! 

- před vycházkou: WC v základně  
- Lektor dohlédne, aby si děti vzaly do lesa svoji svačinu, pití a 

pláštěnku. 
- Lektor si vezme připravenou tašku s nářadím a ostatním materiálem 

(nože, pilky, zahr. nůžky, brusný papír...fixy, kartičky, taška s 
obvazovým materiálem/náplastmi/dezinfekcí, atd.) a tašku na transport 
hotových výrobků. 

 
Při nepřízni počasí se lekce uskuteční v základně. Pak však by měl být materiál 
připraven dopředu. 

 
4. Venkovní prostory hájenky/les: Děti v lese najdou stromy (kde rostou), ze 

kterých budou vyrábět (cíl: jak vypadá bříza, jasan, javor, líska nejen na 
obrázku) (15 minut) 
 

5. Příprava materiálu:  
Pokud nebyl materiál pořízen v předešlé lekci, budou se v této části řezat větve, 
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viz Pomůcky. Pokud je materiál připraven dopředu (pro nepřízeň počasí), tato 
část se přeskočí. 
 
Řezat se bude materiál jak na hru, tak na následující lekci (výroba autíčka).  
Tedy:  

- tenčí větve (zahradnické nůţky) na figurky (4 druhy stromů), cca. 30 cm 
dlouhé 

- silnější větve - smrkové nebo borové (měkké) na výrobu autíček v 
následující lekci (ocaska nebo skládací pilka)  
 

Upozornění:  
Lektor děti rozdělí do dvou skupin. Kaţdá skupina bude vyrábět jednu hru společně.  
Pokud je výroba dvou her časově náročná (sešlo se méně dětí, děti jsou mladší a 
nejsou ještě tak zručné), můţe se vyrábět pouze jedna. Na jednu hru se musí vyřezat 
16 figurek! Lektor pomáhá řezat jak větve, tak figurky. 
 

 
Bezpečnost při práci: Lektor dětem zopakuje pravidla bezpečnosti při práci 
s nářadím! 

 
Řezání: Neţ se děti pustí do řezání, lektor zopakuje, jak řezat ocaskou. 
Lektor dohlíží na správné držení pilky a bezpečnost (polohu ruky, která 
neřeţe). 
Kdyţ mají děti nařezané větve ocaskou, očistí větev (ostříhají boční větvičky 
zahr. nůţkami). 
 
Na konci této fáze mají děti připravený materiál na výrobu hry (a evtl. na příští 
lekci). (20 minut) 

 
6. Svačina: (15 minut)  

Při nepřízni počasí se celá skupina i s materiálem přesune zpět do základny. 
Pokud je hezky, svačina i následující vyrábění proběhne venku. 

 
7. Výroba - druhá část: řezba figurek (venku nebo uvnitř) 

Lektor vysvětlí základní úchopy noţe a jak bezpečně řezat. (Děti u 
řezání sedí, řeţou směrem od těla etc.) 
Poté můţe ukázat i fotky (plakát), který budou mít děti na očích, pokud 
se potřebují ujistit, ţe řeţou správně. Plakát pak bude viset v základně.  

Poté lektor ukáţe, jak si figurku vyřezat. Kdyţ děti řeţou, lektor kontroluje 
úchop. (20 minut) 

 
řezbářská technika: plakát viz příloha (zdroj přílohy: kniha Malý řezbář, str. 8-11 a 55-
56) 
 
Upozornění: řeţe se z delší větve, aţ poté se větev zkrátí na poţadovanou délku. 
Krácení provede lektor, aby figurka rovně stála. Pokud si ţák přeje řezat sám, lektor 
upozorní, ţe řez musí být rovný, aby panáček rovně stál, a ukáţe, jak na to! (japonská 
pilka, evtl. pokosnice) 
 

8. Výroba - třetí část: (podle času se tato část může přesunout do příští 
lekce) 
Materiál (kulatá deska na hru) děti dostanou od lektora. Materiál byl připraven 
minule. Lektor nechá děti osahat desku a vysvětlí, jakou změnou dřevo prošlo: 
je sušší. Pozorují děti nějaké změny? (kulatina někdy praskne, proto je vhodné 
mít několik kusů a vybrat ten nejlepší) 

- Děti se zde naučí rozdíl mezi čerstvým a suchým dřevem - suché dřevo 
hoří, čerstvé ne, z čerstvého se lépe vyřezává noţem, ale na vyrábění 
je potřeba dřevo suché (jak se dřevo suší?...  

 
V této fázi si děti nakreslí plán hry (viz obrázek). Lektor s dětmi diskutuje, jak na 
to. Děti zkusí sami vymyslet jak rýsovat, aby plán byl rovný. Lektor popř. poradí 
narýsovat (tence) do středu kříţ (20x20) a kolem něj nakreslit kolečka (např. 
podle víčka od PET lahve).  
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Před kreslením se deska můţe obrousit, aby na ní nebyly třísky. Pokud je kůra 
špinavá, můţe se očistit kartáčkem (později v základně). 
 
(15 minut) 

 

 
 

9. Výroba - čtvrtá část: Malování figurek (venku nebo uvnitř). Kdyţ jsou děti 
hotové s řezáním, uklidí si po sobě odřezky a nůţ a malují figurky (obličej a 
čepičku odpovídající barvou - 4 figurky stejné barvy, celkem 4 různé barvy (10 
minut) 

 
10. Volná hra: děti hrají hru (dvě skupinky) i s lektorem. Hotová hra zůstane v 

ekocentru.  
 

11. Rozloučení: Pokud se lekce odehrávala venku, vrátí se lektor s dětmi do 
základny a následuje krátký evaluační rozhovor, jak se dětem výrobek líbí, co 
při výrobě příště vylepšit. (5 minut) 

 

Evaluace 
 

Děti si po skončení hry hodnotí svůj výrobek. Jak vypadá panáček? Stojí rovně? Má 
hezky vyřezaný obličej nebo se kůra loupe? Je práce s noţem nebezpečná? atd. 

Problémy a možná 
úskalí 
 

Nepřízeň počasí: pokud venku prší, je dobré mít materiál (větvičky na hru) předem 
připravený a zůstat v základně.  
 
Časová náročnost: pokud se celková výroba nestihne, můţe se dokončit v příští 
hodině. Pak se však nedoporučuje začínat s dalším výrobkem (autíčko). Následující 
lekce se upraví: dokončení hry, pořízení materiálu na další lekci, procházka a bojovka 
na téma “stromy” apod. 
 
Zničení materiálu - větviček by mělo být víc, děti se teprve učí řezat a musí se počítat 
s odpadem 
 
Úraz při práci s nářadím: lékárnička po ruce a znalost základní první pomoci nutná 
 
 

Autor 
 

Lenka Chrištofová 

Zdroje 
 

foto hry: facebook.com 
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PRÁCE SE 
DŘEVEM I 

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S RUČNÍM NÁŘADÍM  

3. lekce: řezání pilkou 

 
Název  Autíčko z větví - učíme se řezat rovně 

Cílová skupina 
 

1.stupeň ZŠ, věk 6-12, 10 účastníků 

Časová dotace 
 180 min. 

Vzdělávací obor a 
průřezové téma (dle 
RVP) 
 

Obory a očekávané výstupy:  
Dítě a svět - práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Dítě a svět - Konstrukční činnosti 1 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Očekávané výstupy 
vyučovací lekce 
 

Ţák se:  
⁻  naučí připravit si materiál na daný výrobek a přemýšlet nad pracovním 

postupem 
⁻  prohloubí si práci s japonskou pilkou nebo pilkou ocaskou  
⁻  naučí se jak řezat rovně a stejnoměrně (seznámí se s pokosnicí) 
⁻  pozná práci s el. vrtačkou (pozoruje práci s ní) 
⁻  prohloubí si práci s noţem a brusným papírem 
⁻  seznámí se s pouţitím lepidla na dřevo 
⁻  sestaví si svoje autíčko 

 

 
 

Vzdělávací kontext 
 

Předcházející lekce:  
- seznámení se dřevem konkrétně: 4 druhy stromů a jejich tvrdost 
- seznámení s několika druhy ručního nářadí  
- prohloubení první dovednosti: práce s pilkou a noţem 
- seznámení s el. pilou (pozorování práce s ní) 
- seznámení s bezpečností při práci s nářadím 
- příprava materiálu na další lekci 

Následující lekce:  
- cesta dřeva z lesa na pracovní stůl: stromy a jejich zpracování 
- poznávání dřeva v jeho zpracované formě (prakticky: práce s prknem, latí) 
- seznámení s další dovedností: práce s kladivem 

 
 

Prostředí výuky 
 

V učebně a venku v okolí učebny 

Pomůcky materiál: 
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 - suché kousky větví připravené v předešlé lekci (měkké dřevo: smrk, borovice, ⦰ 
cca. 60-70mm) (10ks - podle počtu dětí a lektor) 

nářadí: 
- japonská pilka (např. kataba 175mm) nebo menší ocaska (10x) 
- pracovní stůl se svěrákem (10x - pracovní místo pro kaţdé dítě) 
- brusný papír na dřevo (zrnitost: 100) 
- skládací nůţ Opinel (10x) 
- suchá, rovná lísková větev (cca. 6 mm) 
- el. vrtačka a vrták (6mm - velikost se řídí podle síly lískové větve) 
- lepidlo na dřevo 
- tuţka a metr (10x) 
- evtl. pokosnice 

ostatní: 
- kartičky s pravidly bezpečnosti  
- dřevěné hračky a hry (malá dřevěná autíčka z větví - podobná, která budeme 

vyrábět, evtl. kostky a jiné drobné předměty ze dřeva) 
- jedno nesloţené autíčko jako ukázka všech potřebných částí a jedno sloţené 

jako ukázka hotového výrobku (pokud není, fotka) 
 
 

Struktura vyučovací 
lekce a popis metod 
a aktivit 
 

1. “Čekárna”: neţ se všichni sejdou, mají děti moţnost pohrát si s dřevěnými 
hračkami. Aktivita je zároveň naladění na téma lekce, tedy “dřevěná autíčka a 
jejich výroba”. (10 minut) 
 

2. Pozdravení v kroužku a uvedení do lekce: povídání o dřevěných hračkách, 
které mají děti doma. (10 minut) 

Otázky pro děti: Už jste si někdy něco samy vyrobily? Co to bylo? Byla to hračka? 
Pomáhal ti někdo? 
 
Pamatujete si, co jsme dělali v předešlé lekci? Proč jsme řezali větve? (odpověď: 
budeme vyrábět autíčko, se kterým jsme si právě hráli) 
 
Ukázka nesloţeného autíčka, tedy všech částí, které jsou potřeba k jeho výrobě. 
 

3. Přípravná fáze:  
Navazující otázky k nesloţenému autíčku: Jak budeme postupovat? Co musíme udělat 
s větvemi, abychom dostali takovéto části? (odpověď: větev musíme nařezat). Jaké 
nářadí potřebujeme? (odpověď: pilku)  
Lektor ukáţe několik pilek a společně vybereme tu nejvhodnější. Lektor vysvětlí, proč je 
právě tato pilka vhodná a ostatní ne. (U mladších dětí stačí nechat vybrat mezi velkou 
ocaskou a malou japonkou. U starších nebo zkušenějších děti je moţné představit více 
pilek.) 
Lektor dále vysvětluje: 
Neţ budeme řezat, musíme si materiál odměřit. (Děti doplní: potřebujeme metr a tužku) 
Aţ budeme mít větev nařezanou, musíme se zbavit ostrých hran a vyvrtat otvory pro 
kola a volant. Jaké nářadí potřebujeme? (společně vyjmenujeme: pilka, brusný papír, 
vrtačka). Lektor upozorní, ţe tentokrát bude vrtat on, protoţe budeme vrtat el. vrtačkou 
a ţáci vrtat ještě neumí. Vrtat se děti naučí v pozdějších lekcích. 
 
Poslední krok - Co musíme udělat, aby se nám autíčko při rychlé jízdě nerozpadlo? 
(odpověď: slepit) 
 
Konec přípravné fáze: na stole (na zemi před sebou) máme všechny dílky auta vedle 
připravených větví a veškeré nářadí 
(15 minut) 
 

4. Přesun ke stolům a příprava nářadí: Společně přesun k pracovním stolům, 
příprava vlastního nářadí na ponk - děti si odnesou materiál (větev) ke stolu a 
nářadí si vyzvednou ze skříně, lektor dohlíţí na bezpečnost. (5 minut) 

 
5. Bezpečnost při práci  - před kaţdým samostatným vyráběním si v kolečku 

zopakujeme pravidla bezpečnosti práce s nářadím. Lektor na kartičkách 
zopakuje, co se smí a nesmí, na co si dát pozor. Stačí pouze nejdůleţitější 
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pravidla, týkající se práce s nářadím a řezání. (5 minut) 
 

6. Výroba - první část: měření, označení a upevnění materiálu. Lektor u 
pracovního stolu ukáţe, jak si materiál děti změří, označí tuţkou a upevní 
(pozor na leváky a praváky) a vysvětlí a předvede, jak se bude řezat. (Jedno 
autíčko tedy bude vyrobeno lektorem.) Lektor také upozorní, ţe se materiál se 
při řezání musí vţdy upevnit, aby nedošlo ke zranění. 
 
Děti odejdou ke svým stolům a upevní větev do svěráku. Neţ začnou řezat, 
počkají na lektora, který upevnění zkontroluje a dá pokyn k řezání. Při řezání 
lektor dohlíţí na děti: správný úchop pilky, bezpečná vzdálenost a poloha ruky, 
která neřeţe. Radí, co dělat, kdyţ se pilka “kousne”... 
 

Fokus/cíl: Děti mají s pilkou uţ zkušenost, tentokrát by se uţ měly pokusit o rovné řezy 
a o stejnoměrná kolečka, tedy o přesnější práci. Mladší děti vs starší: zde je vhodné 
diferencovat a mladší děti netlačit k přesnosti. Starší naopak nechat řezat, dokud se jim 
nepodaří rovná kolečka. (Avšak také zbytečně netlačit, aby neztratily motivaci a chuť k 
další práci) 

 
Pokosnice: Pokud se mladším dětem nedaří uříznout kolečka rovně, můţou pouţít 
pokosnici. 
 
Výsledek prvního kroku: kaţdé dítě má nařezané tělo autíčka a 4 (pokud moţno 
stejnoměrná) kolečka. Děti, které mají hotovo, můţou jít svačit. (30 minut) 

 
7. svačina: (15 minut) 

 
8. Výroba - druhá část: Lektor ukáţe, jak si děti obrousí nařezané dílky a 

vysvětlí, ţe mezitím obejde všechny stoly a postupně vyvrtá všechny otvory do 
trupu autíčka a koleček. Ostatní děti mezitím u ostatních stolů obrušují své 
dílky.  (15 minut) 
 

9. Výroba - třetí část: práce s nožem 
Lektor předvede, jak si děti vyřeţou noţem otvor do trupu autíčka, kde bude 
sedět řidič. (Rychlejší děti si můţou vyřezat i jiné zdobení autíčka.) Děti u 
řezání sedí! 
Lektor mezitím připraví lískové větvičky k výrobě nápravy. Obejde děti, změří s 
dítětem šířku trupu i s kolečky a uřízne (ustřihne zahradnickými nůţkami) 
lískovou větev (2x). 
Při pěkném počasí se aktivita můţe přesunout ven, a venku zůstat i během 
následující části (lepení). (10 minut) 

 
10. Výroba - čtvrtá část: spojování 

V této části uţ děti samy přijdou na to, jak autíčko dokončit. Lektor jen ukáţe, 
jak pracovat s lepidlem na dřevo - mnoţství, nanášení štětcem… Lektor 
dokončí i svoje autíčko. (15 minut) 
 

11. Přestávka (lepidlo musí uschnout): děti si venku připraví dráhu na závody: 
dlouhé širší prkno, deska - materiál kolem hájovny (rampa u vchodu)  
Úklid nářadí, pracovního stolu a podlahy (20 minut) 
 

12. Volná hra: závody s autíčky (pravidla si určí děti) 
 

13. Rozloučení: krátký evaluační rozhovor, jak auto jezdí, kdo vyhrál, co na autu 
(výrobě) vylepšit. (5 minut) 

 

Evaluace 
 

Po ukončení závodu se děti zamyslí, jestli je jejich autíčko dobře vyrobené, co by mohly 
příště vylepšit (např. přesnost při práci: křivé řezy, kaţdé kolečko jinak silné...). 

Problémy a možná 
úskalí 
 

Časová náročnost u slabších dětí: pokud se celková výroba prodlouţí, můţou se 
závody plánované na konci, přesunout na příští hodinu. Autíčka by pak měla zůstat v 
učebně, aby je děti nezapomněly na příští lekci donést. 
 
Zničení materiálu - křivě nebo špatně uříznutý materiál: je dobré mít materiál navíc 
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Úraz při práci s nářadím: lékárnička po ruce a znalost základní první pomoci nutná 
 

Autor 
 

Lenka Chrištofová 

Zdroje 
 

foto autíčka: pinterest.com 
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PRÁCE SE 
DŘEVEM I 

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S RUČNÍM NÁŘADÍM  

4. lekce: práce s ruční vrtačkou 

 
Název  Lisovačka na rostliny - učíme se vrtat ruční vrtačkou 

Cílová skupina 
 

1.stupeň ZŠ, věk 6-12, 10 účastníků 

Časová dotace 
 180 min. 

Vzdělávací obor a 
průřezové téma (dle 
RVP) 
 

Obory a očekávané výstupy:  
Dítě a svět - práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Dítě a svět - Konstrukční činnosti 1 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Očekávané výstupy 
vyučovací lekce 
 

Ţák:  
⁻  se naučí názvy zpracovaného dřeva (prkno, lať, sámované a nesámované 

prkno - krajina) a uvidí, jak se dřevo zpracovává na pile (krátká exkurze v 
prostorách Hájenky) a jak se kláda řeţe na kusy (na prkna a latě) 

⁻  uvidí rozdíl mezi čerstvě zpracovaným dřevem a suchým a ohoblovaným 
⁻  vyzkouší si práci se zpracovaným dřevem (prknem) 
⁻  vyzkouší si práci s ruční vrtačkou 
⁻  zopakuje si měření a broušení materiálu 
⁻  naučí se pouţívat šrouby, matky a podloţky 
⁻  naučí se utahovat a uvolňovat matky klíčem 
⁻  naučí se připravit si materiál na daný výrobek a přemýšlet nad pracovním 

postupem 
- sestaví si lisovačku na rostliny                  
- naučí se rozlišovat některé druhy rostlin (které si sám vybere do své lisovačky) 

a pracovat s knihou “průvodce přírodou” (samostatně najít rostliny v knize) 

 
 

 
 
 

Vzdělávací kontext 
 

Předcházející lekce: 
 

- práce s nezpracovaným dřevem 
 
Následující lekce:  
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- práce se zpracovaným dřevem: spárovka 
 

Prostředí výuky 
 

V učebně (evtl. v okolí učebny při hledání rostlin (jaro a léto) nebo /listí (podzim) do 
lisovačky) 

Pomůcky 
 

materiál: 
- suché, ohoblované prkno - dostatečně dlouhé k nařezání 20 ks desek 20x15cm 

(doporučení: prkno by mělo připravené, tedy 20 cm široké, aby se v lekci řezalo 
jen na potřebnou délku, tedy 15 cm) 

- tvrdý (savý) karton, k nastříhání obdélníků, 14,8x20,8 cm (doporučení: karton 
zrecyklovat ze staré krabice - ekologický přístup při vyrábění) 

- šestihranný šroub 4x150 (plný závit - po celé délce aţ k hlavě!) - min. 40ks 
- šestihranná matka - min. 40ks 
- křídlová matka - min. 40ks  
- kulatá podloţka - min. 80ks  
- evtl. náhradní šrouby, matky a podloţky  
- evtl. pastelky nebo fixy na dozdobení lisovačky 

 
nářadí: 

- pilka (ocaska) (5ks) 
- brusný papír (zrnitost 120) a korková kostka (10x) 
- ruční vrtačka (5ks) 
- el. vrtačka (1ks) 
- vrták (4mm) (5ks) 
- upevňovací svorka (10 ks) 
- nůţky (10ks) 
- úhelník (10ks) 
- truhl. tuţka (10ks) 
- klíč (10 ks) (doporučení: několik různých velikostí - děti se naučí samy si vybrat 

správnou velikost) 
- 10 pracovních míst u stolu 
- evtl. poříz a francouzský klíč 

 
ostatní: 

- karty s obrázky bezpečnosti práce 
- hotová lisovačka na ukázku 
- ukázka co s vylisovanými rostlinami (herbář, kniha Hravouka nebo Malý 

táborník “Jak na herbář”), mandala z listů nebo květů do rámečku… 
- kniha: průvodce přírodou: k určování rostlin nebo stromů (při procházce) 
- prkno, lať, sámované a nesámované prkno na ukázku (popř. foto) 
- obrázky na hru “Cesta dřeva” 

zdroje na aktivitu “Cesta dřeva”: 
- animace https://www.waldhilfe.de/vom-baum-zum-tisch/) 
- kniha: “Práce se dřevem”, kapitola “Dlouhá cesta dřeva z lesa aţ do dílny”, str. 

11-13) 
- obrázek “Anatomie stromu” (kniha: “Práce se dřevem”, str. 15) - může později 

viset v základně 
 

Struktura vyučovací 
lekce a popis metod 
a aktivit 
 

 
1. “Čekárna”: neţ se všichni sejdou, mají děti moţnost pohrát si v zázemí 

základny. K dispozici mají ţáci koš s dřevěnými kostkami a kolečky z větví a 
hotové hry z předešlých lekcí. (10 minut) 

 
2. Pozdravení v kroužku a uvedení do lekce: Lisování květů, listů na podzim: 

kdo uţ někdy něco lisoval? Co s později výlisky udělal? Herbář? 
V čem lisoval? Mezi knihami?  
 
Představení lisovačky a prohlédnutí jejích částí. 
Z čeho se skládá? Dřevěná část: co je to za druh dřeva? Je měkké, tvrdé? 
Lektor připomene, ţe se doteď pracovalo pouze s větvemi, ale v této lekci děti 
poznají, jak se z klády /ukáţe obrázek klády) v lese stane prkno (ukáţe prkno). 
Lektor se dětí ptá, jestli znají slova: prkno, lať, sámované prkno, nesámované 
prkno - krajina (ukazuje dál na příkladech, které má s sebou)  

https://www.waldhilfe.de/vom-baum-zum-tisch/


 

VZOR_EVP_lekce_final   17 

 

 
Následuje povídání o zpracování dřeva, tedy cestě dřeva z lesa na truhlářský stůl. 
Otázky pro děti: Úvodní otázka, co děti vědí o cestě dřeva z lesa na stůl? Uţ byl někdy 
někdo na pile? Kdo pracuje v lese? Na pile? Kdo vyrábí ze dřeva? 
(dřevorubec/lesník, truhlář)  
 
Hra “Cesta dřeva”: Děti se rozdělí do skupinek (po dvou) a snaţí se seřadit obrázky do 
řady. Řada představuje cestu dřeva od růstu stromu aţ po hotový výrobek. (cca. 10 
obrázků).  
 
Po dokončení hry děti za pomoci lektora obrázky popíšou a lektor uvede další krok: 
exkurzi. (20 minut) 
 

3. Příprava exkurze: Lektor dětem vysvětlí, jak se při exkurzi chovat (opatrnost, 
zůstat pouze ve skupině). Poté přesun na místo exkurze (dvůr Hájenky 
Vrátkov). (5 minut) 

 
4. Exkurze - první část: Lektor se s dětmi pozdraví s pracovníkem pily. 

Pracovníka dětem představí a předá mu slovo. (V této části by měl pracovník 
dětem předvést a vysvětlit, jak se zpracovávají klady - jak se z nich řeţou prkna 
a latě.) Lektor je během exkurze doprovodná osoba a dbá o bezpečnost dětí. 
Na konci výkladu pomáhá moderovat případné otázky dětí. (30 minut) 
 

upozornění: Lektor by měl s pracovníkem dohodnout, co přesně se bude dětem 
ukazovat: jak se z klády na pile řeţou prkna, jak se zbavuje kůry (podle moţností: jak 
se sámuje). 
 
alternativní vsuvka (pokud se tato lekce rozloţí na dvě a je více času a příznivé počasí): 
Lektor a děti si vyzkouší ruční zbavování prkna kůry pomocí pořízu. 
 

5. Exkurze  druhá část: čerstvé vs. suché prkno  
Lektor od pracovníka dostane jedno čerstvě uříznuté prkno a s dětmi ho 
porovná se suchým (tím, co má připravené k vyrábění). Jaké děti vidí rozdíly?  
Pracovník pily vysvětluje: Proč s se dřevo suší? Jak se dřevo suší? Proč se 
dřevo prokládá? (10 minut) 

 
6. Vyrábění - první část: Lektor předá pracovníkovi pily připravená prkna a 

poţádá ho o nařezání desek.  
 

upozornění: Děti v této lekci z časových a technických důvodů neřeţou. Lekce se však 
můţe pro starší děti upravit tak, aby si prkna nařezaly samy (Ručně! Pouţívat el. pilu 
děti z bezpečnostních důvodů nesmí!) 
 

Děti přihlíţejí práci s el. pilou. Počet desek se řídí počtem dětí - 2ks/dítě. 
Po dokončení lektor rozdá kousky brusného papíru a ukáţe, jak si desky děti 
obrousí. Poté děti samy brousí. Prkno je jiţ ohoblované, děti tedy obrousí jen 
ostré hrany. Při dobrém počasí venku, jinak uvnitř. Děti mohou brousit v kruhu 
na zemi. Není potřeba pracovní stůl. (Tato fáze se můţe vynechat, pokud jsou 
desky jiţ připravené). Kdo je hotov, můţe jít svačit. (20 minut) 
 
Na konci této fáze má kaţdé dítě připravené 2 obroušené desku 20x15cm. 

 
7. Svačina: (15 minut) Svačina se můţe přesunout podle délky exkurze a podle 

upravení lekce (na dvě) mezi bod 5 a 6. 
 

8. Vyrábění - druhá část: 
Lektor se s dětmi přesune k pracovním stolům. Děti mají připravené nářadí: 
vrtačku, vrták, svorky, úhelník a tuţku. 
 
Bezpečnost při práci: Lektor dětem vysvětlí bezpečnost při práci (viz 
předešlé lekce)  
 
Lektor dětem vysvětlí, jak si narýsovat rovnoměrně 4 body v kaţdém rohu 
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desky. Označený bod je 1cm od kraje. Děti označí pouze jednu desku! 
 
Lektor dětem ukáţe, jak se pracuje s upevňovací svorkou a ukáţe, jak si před 
vrtáním desku upevní. 
Obejde stoly a zkontroluje upevnění. 
Poté dětem vysvětlí, jak se pracuje s ruční vrtačkou. (jak se mění vrták, správný 
úchop a drţení kolmo! směr otáčení kličkou!) 
Děti si vyvrtají 4 díry. Lektor dohlíţí a pomáhá během vrtání. (U ruční vrtačky je 
někdy potřeba pomoci udrţet vrtačku rovně. Děti si také mohou pomoct 
vzájemně.) 
 

Upozornění: Nevadí, pokud je dírka mimo označení. Vrták někdy sklouzne. Ale je 
důleţité, aby díra nebyla moc v kraji (můţe prasknout) a aby se na druhé desce vyvrtala 
na stejném místě, jinak nebude moţné spojit desky šroubem. Viz další krok. 

 
Poté se provrtaná deska poloţí na neprovrtanou desku a obě se upevní ke 
stolu. Lektor dětem el. vrtačkou provrtá dírky v druhém prkně. (Vrtá se skrz díru 
první desky - díky tomu budou v obou deskách díry přesně proti sobě a nemusí 
se znovu měřit!) Děti přihlíţejí práci s el. vrtačkou. Starší děti si vrtání 
elektrickou vrtačkou mohou vyzkoušet pod dohledem lektora. (30 minut) 

  
9. Výroba - třetí část: tato fáze se může přesunout do příští lekce (práce s 

klíčem) 
Lektor dětem vysvětlí, jak se pouţívá klíč (evtl. i nastavitelný fr. klíč) a to tak, ţe 
rozšroubuje jednu hotovou lisovačku, kterou má na ukázku. Ukáţe dětem, jak si 
zvolit správnou velikost klíče (číslo na klíči) a také vysvětlí pojmy šroub, matka, 
křídlová matka a podloţka. Vysvětlí také, proč se pouţívá podloţka. Lektor také 
upozorní, kterým směrem šroubovat (závit). 
Poté lektor rozdá dětem šrouby, matky a podloţky (Je dobré mít je předem 
připravené  - odpočítané v nádobkách.) 
Děti by měly být schopné si lisovačku sešroubovat samy tím, ţe se podívají, jak 
vypadá, kdyţ je hotová. Pouze slabším dětem lektor pomáhá. (20 minut) 
 

10. Výroba - čtvrtá část: Kdyţ mají děti lisovačky připravené, uklidí nářadí a 
pripraví si nůţky a karton. Úhelník a tuţku budou ještě potřebovat. Z kartonu si 
vystřihnout obdélníky, kterým podle předlohy (hotové lisovačky) ustřihnout rohy. 
Kaţdé dítě potřebuje alespoň 5 obdélníků. (10 minut) 
 

11. Volná hra: Při pěkném počasí vycházka, hledání rostlin nebo listů do lisovačky. 
Pokud je času málo nebo při nepřízni počasí čtení o rostlinách či stromech 
(podle ročního období, ve kterém lekce proběhne), malování lisovačky (děti si 
lisovačku naplní později s rodiči). 
 

12. Rozloučení: Lektor se s dětmi vrátí do základny a následuje krátký evaluační 
rozhovor, jak se dětem výrobek líbí, co při výrobě příště vylepšit. (5 minut) 

 

Evaluace 
 

Děti si po skončení hry hodnotí svůj výrobek.  

Problémy a možná 
úskalí 
 

Časová náročnost u exkurze: exkurze se můţe protáhnout (pracovník pily má delší 
projev, děti mají více otázek...) 
Exkurze se nemůže uskutečnit: lekce se upraví tak, ţe se hře “Cesta dřeva” věnuje 
více pozornosti (rozšíří se) a materiál se připraví tak, aby se nemusel řezat s pomocí 
pracovníka na pile.  
Časová náročnost výroby: Pokud se čas exkurze a vrtání protáhne, můţe se další 
část lekce přesunout do příští. Pak je moţné naplánovat delší vycházku k hledání a 
určování rostlin/stromů. Lisovačku si omalovat apod. (viz bod Volná hra) 
Zničení materiálu: deska můţe při vrtání prasknout, je dobré mít nějaké navíc, resp. 
desku slepit 
Úraz při práci s nářadím: lékárnička po ruce a znalost základní první pomoci nutná 
 
Rozdělení lekce: Lekce je v této formě dlouhá (je koncipována na celou výrobu 
jednoho výrobku). Je však přihlédnuto k moţnosti lekci rozdělit do dvou, tedy upravit 
podle potřeby aktuální situace: např. exkurze se neuskuteční (lekce se zkrátí a vyrábění 
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celého výrobku se stihne). Exkurze se protáhne, děti zkouší venku i práci s pořízem, 
lektor chce s dětmi stihnout i vycházku k hledání a určování rostlin (lekce se protáhne, 
vyrábění a vycházka se přesune na příště). 
 

Autor 
 

Lenka Chrištofová 

Zdroje 
 

foto výrobku: pinterest.com 
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PRÁCE SE 
DŘEVEM I 

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S RUČNÍM NÁŘADÍM  

5. lekce: zatloukání kladivem 

 
Název  Kuličková dráha - učíme se zatloukat hřebíky 

Cílová skupina 
 

1.stupeň ZŠ, věk 6-12, 10 účastníků 

Časová dotace 
 180 min. 

Vzdělávací obor a 
průřezové téma (dle 
RVP) 
 

Obory a očekávané výstupy:  
Dítě a svět - práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Dítě a svět - Konstrukční činnosti 1 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Očekávané výstupy 
vyučovací lekce 
 

Ţák se:  
⁻  pozná další zpracování dřeva - spárovka 
⁻  naučí se, jak dřevo roste: co je to vlákno, co je suk, proč dřevo “pracuje” 

(kroucení), proč se desky slepují z více kusů 
⁻  naučí se připravit si materiál na daný výrobek a přemýšlet nad pracovním 

postupem.  
⁻  vyzkouší si práci s kladivem a štípacími kleštěmi 
⁻  sestaví si svoji kuličkovou dráhu 

                                                                 

                   
 

Vzdělávací kontext 
 

Předcházející lekce:  
- seznámení se zpracovaným dřevem na pile 
- práce s vrtačkou, pilkou, brusným papírem a spojovacím materiálem (šroub) 

 
Následující lekce:  

- seznámení s další dovedností: vruty a šroubovákem 
- práce se zpracovaným dřevem - s překliţkou 

 
 

Prostředí výuky 
 

V učebně a v okolí základny  

Pomůcky 
 

materiál: 
- spárovka (měkké dřevo: smrk) k nařezání 10ks desek 30x30cm (ideálně co 

moţná nejméně suků do kterých se špatně zatlouká) 

spárovka (foto: OBI) 60X30X1,8 cm  - při koupi spárovky těchto 
rozměrů nenastane při rozřezání zbytkový materiál  
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nářadí: 
- brusný papír (zrnitost 80) a korkové kostky (brusný papír nařezat na potřebnou 

velikost podle kostky) 
- el. pilka na krácení spárovky 
- nebo připravené (obroušené) desky (10x) 
- stavební hřebíky 40mm-50mm (min. 300 ks - počítat s odpadem, protoţe se 

některé při zatloukání ohnou) 
- barevné univerzální gumičky (300 ks) 
- 200g kladivo (10x) 
- štípací kleště (k vytahování křivě zatlučených hřebíků) (min. 3x) 
- evtl. kombinačky (jako pomoc při zatloukání) 
- úhelník a tuţku k narýsování mříţky na desku (10x) 
- pracovní stůl nebo nízký špalek (10 pracovních míst) 
- kuličky (10-15 ks - několik navíc při případné ztrátě) 
- evtl. sekera (a špalek) 
- evtl. nůţ (na klacky na opékání) 

ostatní: 
- kartičky s pravidly bezpečnosti  
- hotovou kuličkovou dráhu (pokud není, fotka) 
- různé průřezy dřevem (příčný řez a podélný řez) 
- pomůcka: https://publi.cz/books/163/video/Hlavni_smery_rezani.mp4 
- https://publi.cz/books/163/03.html 
- dva menší hranoly: jeden uříznutý dobře (po vláknech), druhý špatně (proti 

vláknům) 
- evtl. klacky na opékání (a buřty, chléb etc.?) 
- obrázek borcení “kroucení” dřeva, např.: 

(pinterest.com) 

 
 

Struktura vyučovací 
lekce a popis metod 
a aktivit 
 

 
1. “Čekárna”: neţ se všichni sejdou, mají děti moţnost pohrát si s kuličkovou 

dráhou. Aktivita je zároveň naladění na téma lekce, tedy “kuličková dráha a její 
výroba”. (10 minut) 
 

2. Pozdravení v kroužku a uvedení do lekce:  
Lektor má připravené různé průřezy dřevem (příčný řez a podélný řez, evtl. 
tečný) 
(Děti evtl. znají tyto pojmy z exkurze) a vysvětlí, jak dřevo roste. Ukáţe 
letokruhy a také suky - zarostlé a nezarostlé větve. Upozorní na kresbu dřeva, 
která se vyuţívá při vyrábění jako ozdoba. 
 
Poté děti pobídne, aby se na dřevo dobře podívaly a určily směr, kterým vlákna 
dřevem prochází. 
Otázky pro děti: Proč si můţu zadřít třísku? Co je to vlastně tříska? (směr 
vlákna dřeva) 
Poté dětem vysvětlí, proč je pro práci se dřevem důleţité znát, jak vedou 
vlákna. 

https://publi.cz/books/163/video/Hlavni_smery_rezani.mp4
https://publi.cz/books/163/03.html


 

VZOR_EVP_lekce_final   22 

 

- při štípání dřeva 
- při řezání materiálu (směr vláken určuje pevnost dřeva) atd. 

 
Lektor poté názorně předvede, jak dřevo můţe prasknout, kdyţ je špatně 
uříznuté. (Lektor hranol dá někomu z dětí. Dítě zkusí hranol prohnout - pevný 
drţí, druhý praskne) 
 

Upozornění: Zde se nabízí moţnost s dětmi zkusit štípat polena a ukázat, jak dřevo po 
vláknech praskne. Starší děti si můţou štípání vyzkoušet. 
 
Pokud počasí dovolí, celá lekce se může uskutečnit venku - děti si naštípají dřevo a 
udělají si oheň. Kolem ohniště mají pracovní místa (nízké špalky), na kterých se budou 
učit zatloukat. Svačina proběhne formou opékání buřtů. 

 
Dále lektor ukáţe a vysvětlí dětem pokroucený kus dřeva nebo obrázek, jak 
dřevo “pracuje” při schnutí. Odborný název: borcení dřeva  
Poté dětem vysvětlí, jak je moţné tomu zabránit (prokládání při schnutí, lepení) 
a vysvětlí co je to “spárovka” (deska slepená z více částí) 
Lektor ukáţe připravenou spárovku, kterou má připravenou k rozřezání a děti 
se snaţí rozeznat spoje, kde je dřevo slepené. Na straně také vidí směr vláken 
a jak je spárovka slepená - směr vláken. 
Na spárovce děti také vidí vyspravené suky, které při schnutí vypadly a byly 
nahrazeny. 
 
Shrnutí: Proč se dřevo lepí z více částí? (dřevo pracuje, kroutí se podle 
letokruhů, díky lepení zůstane rovné)  
Proč budeme dnes vyrábět ze spárovky? Aby se deska na hru časem 
nezkroutila. Hrací deska bude pevnější. 
(20 minut) 
 

3. Bezpečnost při práci  - před kaţdým samostatným vyráběním si děti v kolečku 
zopakují pravidla bezpečnosti práce s nářadím. Lektor na kartičkách ukáţe, co 
se smí a nesmí, na co si dát pozor. Stačí pouze nejdůleţitější pravidla, týkající 
se práce s nářadím. (5 minut) 

 
4. Výroba - první část: Lektor s dětmi připraví nářadí a materiál k pracovním 

stolům: kladivo, hřebíky, kleště, úhelník a tuţku. Poté lektor na svém výrobku 
předvede, jak se pracuje s úhelníkem (k čemu slouţí zaráţka) a jak si mříţku 
narýsovat. Během rýsování lektor dohlíţí na správnost a opravuje chybné 
měření.  
Kdo má narýsováno, můţe jít svačit. 
(20 minut) 

 

 
 

5. Svačina: (15 minut) Pokud se během svačiny opéká na ohni, děti si samy 
připraví špičku na klacku (techniku jiţ znají) 

 
6. Výroba - druhá část: Lektor vysvětlí základní principy zatloukání hřebíků a 

upozorní moţná rizika (klepnutí do prstu). Lektor také ukáţe křivě zatlučený 
hřebík a předvede, jak ho vytáhnout. Pomoc s kombinačkami lektor nabídne 
pouze, pokud je dítě méně šikovné, nebo se častěji klepne do prstu.  
Lektor upozorní, jak hluboko hřebíky zatloukat, aby drţely a zároveň byly stejně 
vysoko. 
Při zatloukání lektor dohlíţí, opravuje chybné drţení kladiva, pomáhá opravovat 
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chyby. 
Kdo je hotov, uklidí nářadí a své pracovní místo. Poté dostane od lektora 
gumičky a kuličku, přesune se (ideálně na klidnější místo) a tvoří labyrint pro 
kuličku. (30 minut) 

 
 

7. Volná hra: děti si hrají s dráhou (gumičky, tedy směr dráhy) můţou různě měnit 
 nebo promění dráhu na geoboard  
 

8. Rozloučení: krátký evaluační rozhovor, jak se dětem výrobek líbí, co při výrobě 
příště vylepšit. (5 minut) 

 

Evaluace 
 

Po ukončení závodu se děti zamyslí, jestli je jejich dráha dobře vyrobená, co by mohly 
příště vylepšit. (Například křivě zatlučené hřebíky nebo kaţdý hřebík jinak vysoký.) 
Při evaluaci je také moţné vyzvat děti ke zpětné vazbě. Je výrobek zajímavá hra? Je 
zatloukání těţké? Zranil se někdo? Jsou klepnutí do prstu při zatloukání běţná věc?  

Problémy a možná 
úskalí 
 

Časová náročnost u dětí: některé děti jsou pečlivé a pracují precizně, potřebují tedy k 
zatloukání více času 
Některé děti mohou být naopak rychleji hotové, neţ je lekce naplánovaná: zde je 
vhodné připravit si nějakou hru (závody v zatloukání hřebíků, štípání dřeva na oheň 
apod.) 
 
Zničení materiálu - deska můţe při zatloukání prasknout, pokud se zatlouká blízko 
kraje. 
 
Úraz při práci s nářadím: lékárnička po ruce a znalost základní první pomoci nutná 
 
 

Autor 
 

Lenka Chrištofová 

Zdroje 
 

foto dráhy: pinterest.com 
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PRÁCE SE 
DŘEVEM I 

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S RUČNÍM NÁŘADÍM  

6. lekce: práce se šroubovákem a úhelníkem 

 
Název  Houpací prkno - učíme se šroubovat a přesně měřit 

Cílová skupina 
 

1.stupeň ZŠ, věk 6-12, 10 účastníků 

Časová dotace 
 180 min. 

Vzdělávací obor a 
průřezové téma (dle 
RVP) 
 

Obory a očekávané výstupy:  
Dítě a svět - práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Dítě a svět - Konstrukční činnosti 1 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Očekávané výstupy 
vyučovací lekce 
 

Ţák:  
⁻  pozná další zpracování dřeva - překliţka, fošna, lať, hranol 

⁻ seznámí se s výrobou dýhy a se zpracováním dřeva na překližky  
⁻  prohloubí si práci s ruční vrtačkou 
⁻  naučí se vrtat zahlubovacím vrtákem 
⁻  zopakuje si měření materiálu 
⁻  naučí se pouţívat šroubovák a vruty 
⁻  pozná práci s aku-šroubovákem 
⁻  naučí se odlišovat vrut a šroub 
- naučí se připravit si materiál na daný výrobek a přemýšlet nad pracovním 

postupem 
- sestaví si houpací prkno        
- naučí se základní ošetření dřeva (nátěr)      

 
 

 
prkno by mělo být zhotoveno k houpání do strany (viz. obrázek vpravo), protože je to bezpečnější 

 
 

Vzdělávací kontext 
 

Předcházející lekce: 
- práce s kladivem a hřebíky 
- práce se zpracovaným dřevem: spárovka 

 
Následující lekce:  

- práce se svorkami a lepidlem (spojování kolíčky) 
 

Prostředí výuky 
 

V učebně  



 

VZOR_EVP_lekce_final   25 

 

Pomůcky 
 

materiál:  
- překliţka (min. 9mm, borovice)  - 10 kusů cca. 35 x 45 (velikost se můţe upravit 

podle velikosti pořízeného materiálu, aby nevznikl zbytečný odpad) 
- ohoblovaná (obroušená) suchá fošna (40mm x 120mm, smrk) - k nařezání 20 

kruhových úsečí, délka tětivy: 30 cm, výška úseče 12 cm (rozměr bude evtl. 
pozměněn - 25 x 9 cm?) 

- ohoblovaný (obroušený) suchý hranol (střešní lať: 38 x 58mm, smrk) - 5 ks á 50 
cm (k nařezání 10ks á 25 cm) -pozor na rovnost a suky 

- univerzální vruty PZ (2,5 x 20/min 60 ks a 4 x 65-70/min 40 ks) - délka vrutů se 
řídí velikostí materiálu (průměr desky) 

 
nářadí: 

- japonská pilka kataba 175mm  (5x) 
- ruční vrtačka (5x) 
- vrták  - podle velikosti vrutu (5x) 
- aku-šroubovák (1x) 
- přímočará pila (1x) 
- zahlubovací vrták (1x) 
- brusný papír (zrnitost 80) a korková kostka (10x) 
- šroubovák, kříţový PZ2 (10x) 
- metr, úhelník (10x) 
- kruţítko (5x) 
- tuţka (10x) 
- upevňovací svěrky menší (10ks) a větší (2-3ks) 
- pracovní místo se svěrákem (10x) 

 
ostatní: 

- karty s obrázky bezpečnosti práce 
- hotová hra na ukázku 
- akrylové barvy různých odstínů (á 500 ml v plechovce) a štětce 
- malířská páska 
- různé druhy dýhy a překliţky na ukázku (různá kresba, různá tloušťka): 

borovice, buk, topol… 
- různé druhy vrutů (a šroubů k porovnání s vruty), plochý šroubovák na ukázku 
- tablet/telefon/laptop na ukázku videa 
- video: výroba překliţky/dýhy (např. toto: 

https://www.youtube.com/watch?v=xqIAos8Z0Ms) 
 

 

Struktura vyučovací 
lekce a popis metod 
a aktivit 
 

 
1. “Čekárna”: neţ se všichni sejdou, mají děti moţnost pohrát si v zázemí 

základny. K dispozici mají ţáci koš s dřevěnými kostkami a kolečky z větví a 
hotové hry z předešlých lekcí. Mají také moţnost zacvičit si na balančním prkně 
- naladění na aktuální lekci, tedy vyrábění “houpacího prkna”. (10 minut) 

 
2. Pozdravení v kroužku a uvedení do lekce:  

Lektor dětem ukáţe různé druhy překližky a dýhy v různých rozměrech (od 
tenkých po silné). Děti si v krouţku kousky prohlédnou a zamyslí se, jestli je v 
základně něco z překliţky (nábytek?). Poté jim lektor vysvětlí, ţe překliţka jsou 
slepené plátky dýhy. (Pláty jsou u překliţky vidět. pruhy tedy nejsou letokruhy, 
ale pláty dýhy) 
Děti si překliţku osahají a lektor se dětí zeptá, jaké má překliţka vlastnosti? 
(pevnost, stabilita) 
 
Jak se překliţka vyrábí? Jak vznikne kresba? Lektor dětem ukáţe video, ve 
kterém děti uvidí loupání dýhy.  (15 minut) 

 
Pomůcka pro lektora: Materiály na bázi dřeva: “Práce se dřevem”, str. 16 
 
 

3. Příprava vyrábění:  
Lektor se s dětmi přesune k pracovním stolům a ukáţe jim fošnu a hranol a 
připomene návštěvu pily (tam se fošny a hranoly řeţou stejně jako prkna). Pro 

https://www.youtube.com/watch?v=xqIAos8Z0Ms
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upřesnění jim také ukáţe obrázek “anatomie stromu” (viz. 4. lekce) - obrázek 
visí v základně 

Na obrázku děti najdou fošnu a hranol a dozví se, jak se fošna a hranol vyrábí. 
 
Poté lektor dětem ukáţe na hotovém houpacím prknu, kde je pouţita překliţka 
(a proč byla pouţita: pevnost), kde fošna a kde hranol. 
 
Poté s dětmi diskutuje, jak myslí, ţe je balanční prkno vyrobené? Má někdo 
nějaký návrh, jaký je postup výroby? 
Děti z předešlých lekcí ví, jak se řeže, takže budou jistě odpovídat: hranol a 
fošna se musí nařezat na kusy. 
Jaké nářadí budeme potřebovat? Děti vyjmenují. Lektor doplní. 
 
Lektor se zeptá, jestli je balanční prkno spojeno hřebíky nebo šrouby? Dětem 
při tomto kroku vysvětlí, co jsou vruty a proč je lepší pouţít je místo hřebíků. 
(lépe drží, hřebík by mohl ze dřeva časem vylézt - tím, jak dřevo pracuje - a 
poranit nohu) 
 
Jaký je rozdíl mezi šroubem a vrutem? Vrut nepotřebuje matku, “zakousne se 
do dřeva”, tedy sám si vytváří cestu během šroubování, proto má na konci 
špičku (funguje tedy jako vrták). Vruty mají také různé závity a pouţívají se jiné 
do dřeva neţ do kovu nebo plechu (evtl. ukázka) 
 
Délka vrutu - Lektor dětem ukáţe, jak dlouhý vrut potřebují, aby spojil oba kusy 
pevně dohromady. Otázka: Jaké jsou problémy, kdyţ je vrut moc krátký nebo 
moc dlouhý? (dřevo se dostatečně nespojí nebo naopak bude ostrá špička 
vrutu vyčnívat na druhé straně) 
 

Proč se předvrtává - vrut při šroubování vytváří ve dřevě tlak a slabší materiál můţe 
prasknout. Proto je také důleţitý rozměr vrutů - tedy nejen délka, ale také šířka. 

 
Nakonec lektor ukáţe dětem odpovídající šroubovák - tedy kříţový. Evtl. jim 
ukáţe i plochý a vysvětlí, na jaké vruty (šrouby) se pouţívá. 
 
Lektor se s dětmi přesune k pracovním stolům. (15 minut) 

 
4. Výroba - první část:  

 
Bezpečnost při práci: Lektor dětem vysvětlí bezpečnost při práci (viz 
předešlé lekce) 
 
Lektor s dětmi nakreslí na fošnu odpovídající počet kruhových úsečí. Děti se 
střídají. Poté se jich zeptá, jak úseče vyříznou. Děti si moţná vzpomenou na 
řezání půlměsíce na prvním setkání a vzpomenou si i na název pily: přímočará. 
Lektor s dětmi upevní fošnu na pracovní stůl velkými svěrkami a postupně 
vyřeţe přímočarou pilou 20 úsečí.  
Kdo má úseč vyříznutou, můţe obrušovat hrany brusným papírem 
(samostatně). 
 

Rýsování úseče: Tětiva musí být podélně k vláknům!  
Lektor s dětmi narýsuje jednu úseč a vyřízne ji. Tato úseč slouţí jako šablona. Děti si 
podle šablony obkreslí úseč na fošnu, kterou lektor vyřeţe.  
pomůcka k rýsování např zde: http://wooditis.blogspot.com/2009/02/drawing-
ellipse.html 

 
upozornění: V dalších fázích budou děti pracovat ve dvojicích, protoţe budou poprvé 
několik úkonů dělat bez lektora. Kaţdé dítě si však vyrobí vlastní houpací prkno. Lektor 
můţe určit, kdo s kým bude pracovat - např. slabší se silnějším, šikovnější s méně 
šikovným. 
 

Poté lektor rozdá hranoly - kaţdé dvojici jeden kus (50 cm).  Děti mají za úkol 
označit ho tuţkou pomocí metru v polovině a pomocí úhelníku kolem dokola 
(evtl. předvede nebo se ujistí, ţe děti ví jak na to). Děti by měly samostatně 

http://wooditis.blogspot.com/2009/02/drawing-ellipse.html
http://wooditis.blogspot.com/2009/02/drawing-ellipse.html
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donést nářadí a pokusit se hranol označit. Práci s úhelníkem uţ znají. 
 
Lektor vysvětlí práci s japonskou pilkou a ukáţe, jak se řeţe hranol, aby řez byl 
rovný. 
Kdyţ je hranol označený, lektor zkontroluje přesnost a dá pokyn k řezání. 
Tentokrát japonskou pilkou. Lektor se ujistí, ţe děti řeţou správně. Slabší děti si 
mohou pomoct pouţitím pokosnice. 
 

Rovný řez bez pokosnice: Aby byl řez rovný, musí se hranol označit ze všech stran a při 
řezání dávat pozor a pilku vést po lince.  

 
Po uříznutí děti zkontrolují úhelníkem pravý úhel (jestli je řez opravdu rovný).  
 
Děti si samostatně obrousí nařezané kusy, lektor dohlíţí. Kdo je hotov, uklidí 
nářadí a můţe jít svačit.  (30 minut) 
 
Na konci této fáze má kaţdé dítě připravené (obroušené) 2 úseče a jeden 
hranol. 
 

5. Svačina: (15 minut)  
 

6. Výroba - druhá část: Děti jsou opět ve dvojicích u pracovních stolů. 
 
Předvrtání dírek 

- Děti dostanou od lektora vruty a několik vrtáků do dřeva. Podle jejich 
velikosti děti samy zkusí zvolit velikost vrtáku.  

- Lektor se poté zeptá: Je něco potřeba, neţ budeme vrtat dírky pro 
vruty? (odpověď: musíme označit přesné místo, kde budeme vrtat) 

- Označení: Děti určí střed rovné strany půlkruhu a označí ho na obou 
dílech. Poté všechny tři díly k sobě sloţí tak, jak budou přišroubovány k 
sobě (viz obrázek). Hranol musí být ve středu půlkruhu, je tedy třeba ho 
také změřit. Polovina jeho šířky (z 38mm) se označí od středu půlkruhu, 
k této rysce se přisadí hranol a na půlkruh se obkreslí. Děti takto vidí, 
kde bude hranol na půlkruhu umístěn a lépe určí místo pro vruty. Poté 
si označí v polovině půlkruhu dvě dírky pod sebou kříţkem (viz 
obrázek). Dírky nesmí být moc v kraji, aby při vrtání dřevo neprasklo. 

- Lektor překontroluje označení a ujistí se, zda je vrták pevně ve vrtačce 
a půlkruh dobře upevněn k pracovnímu stolu. Teprve potom dá pokyn k 
vrtání. Děti si při vrtání opět vzájemně pomáhají.   

- Zahloubení: Lektor stoly obejde a vyvrtá zahloubení pro vruty. 
 

Spojení: tzv. tupý spoj 
- Děti uklidí vrtačky a vrtáky a přinesou si šroubovák. Lektor vysvětlí, ţe 

do hranolu se vrtat nemusí, protoţe vruty se do něj při šroubování 
samy zakousnou. Děti si ve dvojicích sešroubují díly k sobě. (40 minut) 

 

 
 

7. Výroba - třetí část: 
Vrtání do překliţky  - Lektor s dětmi poloţí sešroubovaný díl na desku z 
překliţky a opět označí obkreslením hranol, tentokrát po jeho délce, a také 
houpací půlkruhy. Poté dětem ukáţe, kde si označí díry pro vruty. Na hranolu 
dvě (uprostřed jeho šířky) a na půlkruhu dvě. Děti změří délku  půlkruhů a délku 
hranolu i s půlkruhy a vypočítají třetiny. Délka jedné třetiny je vzdálenost vrutů. 
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Mladším dětem lektor pomůţe. Dohromady mají tedy 6 označených míst na 
desce.  
Lektor vyvrtá el. vrtačkou a zahlubovacím vrtákem v desce dírky. Děti si připraví 
odpovídající počet vrutů a šroubovák a samostatně šroubují. (30 minut) 

 
8. Natírání (evtl. doma nebo v příští lekci) 

Natírání se můţe uskutečnit v další lekci. Protoţe barva musí schnout, musí se 
v této lekci počítat i další činností. Například bude celá lekce výtvarná: natírání 
a výroba ozdobiček ze dřeva (podle ročního období: vánoce/velikonoce apod.). 
(viz. 7. lekce) Tuto lekci je moţné i rozdělit do dvou (např. od bodu 7) a ve 
druhé části výrobek natřít.  

 
9. Volná hra: Děti si můţou po sešroubování na houpacím prkně hrát. Pokud si 

však prkno chtějí natřít, nemělo by se ušpinit! 
 

10. Rozloučení: Krátký evaluační rozhovor, jak se dětem výrobek líbí, co při 
výrobě příště vylepšit. (5 minut) 

 

Evaluace 
 

Děti si po skončení hry hodnotí svůj výrobek. Je pevně sešroubovaný? Jsou řezy 
rovné? 

Problémy a možná 
úskalí 
 

časová náročnost: pokud se výroba houpacího prkna nestihne v jedné lekci, přesune 
se jeho dodělání do lekce další. V této lekci se pak stihne prkno i natřít.  
 
úraz při práci s nářadím: lékárnička po ruce a znalost základní první pomoci nutná 
 
 

Autor 
 

Lenka Chrištofová 

Zdroje 
 

foto výrobku: pinterest.com 
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PRÁCE SE 
DŘEVEM I 

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S RUČNÍM NÁŘADÍM  

7. lekce: práce se svěrkami a lepidlem  

 
Název  Krabička na poklady z přírody - učíme se spojovat materiál 

Cílová skupina 
 

1.stupeň ZŠ, věk 6-12, 10 účastníků 

Časová dotace 
 180 min. 

Vzdělávací obor a 
průřezové téma (dle 
RVP) 
 

Obory a očekávané výstupy:  
Dítě a svět - práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Dítě a svět - Konstrukční činnosti 1 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Očekávané výstupy 
vyučovací lekce 
 

Ţák:  
- naučí se připravit si materiál na daný výrobek a přemýšlet nad pracovním 

postupem 
- spojovat rohy na tupo (tupým spojem)  
- slepovat pomocí lepidla a svěrek 
- sestaví (slepí) si krabičku  
- naučí se pracovat s vypalovačkou na dřevo a ozdobí si krabičku 

 

-           
 

Vzdělávací kontext 
 

Předcházející lekce: 
- práce se šroubovákem a vruty 
- práce se zpracovaným dřevem: překliţka 

 
Následující lekce:  

- výroba létajícího ptáka z topolové překliţky a práce s lupénkovou pilkou  
 

Prostředí výuky 
 

V učebně (evtl. v okolí učebny při hledání pokladů do krabičky) 

Pomůcky 
 

materiál na jednu krabičku 20x15 cm 
 

- plotová lať (smrková plotovka) - 18x82 mm na boky krabičky 
- lať 18 x 43 mm na víko krabičky 
- topolová překliţka (cca. 0,5mm) na víko a dno krabičky - 20x15 (2 ks) 
- závěsné (dvouramenné) panty 2 ks, (max. 60 x 40 mm) a vruty k upevnění 
- petlice 1 ks (např. viz foto) 
- deska ve velikosti vnitřního rozměru krabičky jako opora při lepení (hrany 

oblepené izolepou, aby se krabička k desce nepřilepila) -  1-2 ks 
- hřebíčky (ozdobný s půlkulatou hlavou 1,5 x 16 mm) - cca. 30 ks 
- vruty na připevnění petlice - velikost a počet se řídí podle druhu petlice 
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nářadí: 
- upevňovací svěrka - na kaţdou krabičku 2 ks 
- lepidlo na dřevo (a hadřík nebo papírová utěrka na otření lepidla) 
- japonská pilka 
- úhelník 
- tesařská tuţka 
- pracovní místo se svěrákem 
- brusný papír (zrnitost 120) 
- kladivo 200 g 
- kříţový šroubovák 
- evtl. štípací kleště (k vytahování křivě zatlučených hřebíků) 
- evtl. šídlo (k označení dírky pro vruty)  

 
ostatní: 

- karty s obrázky bezpečnosti práce 
- šablona s abecedou (nebo jiným obrázkem - přinesou děti) 
- vypalovačka (nebo pastelky - mladší děti) 
- tuţka 
- pravítko 
- evtl. přírodní vosk nebo olej na ošetření krabičky a štětec 
- kniha: průvodce přírodou (na vycházku) 
- hotová krabička na ukázku 

-  
 

Struktura vyučovací 
lekce a popis metod 
a aktivit 
 

 
1. “Čekárna”: Neţ se všichni sejdou, děti si hrají v prostorách základny.  

(10 minut) 
2. Pozdravení v kroužku a uvedení do lekce:  

Lektor se s dětmi pozdraví a ukáţe dětem svoji naplněnou krabičku s “poklady”. 
Poté s dětmi hovoří o tom, co si děti s přírody mohou odnést a co se naopak 
nesmí. Děti dávají příklady co ano a co ne.  

Motto: “Take only photographs, leave only footprints” - Z lesa by se mělo odnášet co 
nejméně! Do krabičky si děti ukládají opravdu jen maličkosti!  
Zde se hodí také připomenou, ţe se např. nikdy nenechají v lese odpadky a vše, co si 
člověk přinese, si zase odnese. (I kdyţ je  v blízkosti odpadkový koš - ptáci a vítr se 
postarají o roznášení odpadků po lese.) (10 minut) 
 
 

3. Příprava vyrábění: Lektor dětem vysvětlí, co se bude vyrábět a přesune se s 
dětmi k pracovním stolům. Děti si připraví pilku, brusný papír, úhelník, tuţku a 
svěrky. 
 
Bezpečnost při práci: Lektor dětem připomene bezpečnost při práci.  
(5 minut) 

 
4. Výroba - první část: Děti dostanou od lektora lať (plotovku) a odměří si délku 

pro 4 strany krabičky. Lektor dohlíţí na správnost - měření musí být přesné! 
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Upozornění: přesné rozměry se řídí tloušťky latě! Vnější rozměr krabičky je 20 x 15 cm. 
Poté si lať upevní do svěráku a řeţou. Lektor dohlíţí na bezpečnost a správnost 
úkonu. (upevnění, řezání - poloha pilky...) 
Pokud je řez křivý, lektor pomůţe se zarovnáním. 
 
Poté si děti obrousí ostré hrany.  
 
Kdo je hotov, můţe přejít k lepení, viz obrázek. Lektor ukáţe, jak si krabičku 
slepit a kaţdému dítěti pomůţe s upevněním -  Spoj musí být opravdu pevný! 
Lepidlo, které při spojení vyteče, se musí ihned otřít!  

- Lepidlo se nanese na boční hranu latě a upevní svěrkami podle 
připravené desky (ta se postará do pravoúhlý spoj, neslouţí však jako 
dno nebo víko!) Po zaschnutí se svěrky uvolní a deska vyjme. Rám by 
měl pevně drţet. (Po jiţ  cca. 30 minutách lepidlo drţí, ale spoj není 
ještě pevný.)  

 
Pokud je dostatek svěrek, lepí se zároveň krabička i víko.  
 
Kdo je hotov, můţe jít svačit.  (40 minut) 
 

 
 

5. Svačina: (15 minut)  
 

6. Výroba - druhá část:  
Po svačině si polovina děti ozdobí víko - překliţku.  
Druhá polovina připevňuje dno a panty ke krabici. Pokud je rám jiţ dostatečně 
suchý! Víko ani dno se nelepí (z časových důvodů), pouze se spojí hřebíky.  
Lektor pomůţe s označením místa pro zatloukání hřebíků a místa pro panty - 
stejná vzdálenost od hrany po obou stranách (viz foto) 
Děti připevní dno k rámu pomocí hřebíčků - protoţe budou hlavičky vidět, je 
vhodné pouţít hřebíčky s půlkulatou hlavou (tedy ozdobnější) a ne stavební. 
Hřebíky se mohou zatlouct i do boků rámu jako dodatečné zpevnění. Pokud je 
však rám dobře slepen, lepidlo rám udrţí.  
Skupinky dětí se vystřídají podle potřeby. (Kaţdé dítě má jiné tempo jak při 
zatloukání tak zdobení.) 

 
 

upozornění: pokud je skupina dětí větší a děti jsou mladší, od zdobení vypalovačkou se 
upustí a zdobí se pouze malováním pastelkami. (40 minut) 
 

7. Výroba - druhá část: (Tato část se může přesunout do další lekce) 
Kdyţ mají děti obě části krabičky připravené, přišroubují víko ke krabici.  
Kdo chce, můţe si krabičku natřít voskem (podle času). 
Poté na přední stranu připevní pomocí vrutů petlici. Lektor pomůţe slabším 
dětem s označením - petlice musí být uprostřed krabice.  
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Upozornění: Pokud se tato část přesunula do další lekce, následuje vycházka do lesa i 
s krabičkou, kterou si děti v přírodě naplní. V krouţku v lese pak diskutují, co našly - 
jaký druh kamene nebo šišky, ulity apod. -  u toho pracují s průvodcem (knihou) 

 
8. Rozloučení: Krátký evaluační rozhovor, jak se dětem výrobek líbí, co při 

výrobě příště vylepšit. (5 minut) 
 

Evaluace 
 

Děti si po skončení hry hodnotí svůj výrobek.  

Problémy a možná 
úskalí 
 

 
Časová náročnost: pokud se celková výroba nestihne, můţe se dokončit v příští 
hodině. Pak se však nedoporučuje začínat s dalším výrobkem. Následující lekce se 
upraví - děti si ozdobí krabičku vypalovačkou, nebo vycházka do lesa a hledání pokladů 
do krabičky (kamínky, šišky) 
 
Poničení materiálu - špatně (křivě) uříznutá lať - lektor pomůţe s opravou (zabrousí do 
roviny). Vhodné je mít i materiál navíc.  
 
Zdobení krabičky: víko krabičky je vhodné zdobit neţ se upevní na krabičku. Je to 
pohodlnější a pokud se obrázek nezdaří, je moţné pouţít jinou překliţku. Po upevnění 
je zdobení i výměna sloţitější.  
 
Úraz při práci s nářadím: lékárnička po ruce a znalost základní první pomoci nutná 
 
 

Autor 
 

Lenka Chrištofová 

Zdroje 
 

foto výrobku: copewood.com 
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PRÁCE SE 
DŘEVEM I 

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S RUČNÍM NÁŘADÍM  

8. lekce: práce s lupénkovou pilkou 

 
Název  Husa a kachna divoká - učíme se vyřezávat z překliţky 

Cílová skupina 
 

1.stupeň ZŠ, věk 6-12, 10 účastníků 

Časová dotace 
 min. 180 min.  

Vzdělávací obor a 
průřezové téma (dle 
RVP) 
 

Obory a očekávané výstupy:  
Dítě a svět - práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Dítě a svět - Konstrukční činnosti 1 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Očekávané výstupy 
vyučovací lekce 
 

Ţák:  
⁻  se naučí základní informace o stromu TOPOL  
⁻  zopakuje si, co je to překliţka 
⁻  vyzkouší si práci s lupénkovou pilkou 
⁻  prohloubí si práci s ruční vrtačkou a nebozízkem 
- naučí se připravit si materiál na daný výrobek a přemýšlet nad pracovním 

postupem 
- sestaví společně s ostatními létajícího ptáka (husa velká a kachna divoká) 
- seznámí se s dvěma ptáky z naší přírody a pozná jejich způsob ţivota                                                                  

                

 
 

Vzdělávací kontext 
 

Předcházející lekce: 

- seznámí se zpracováním dřeva (spárovka, dýha, překliţka) 
- vrtání 
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- spojování materiálu 
Následující lekce:  

- opakování všech dovedností: samostatná výroba  
 

Prostředí výuky 
 

V učebně  

Pomůcky 
 

Materiál na jednoho ptáka: 
- topolová překliţka na tělo (8mm) 
- topolová překliţka na ocas a křídla (4mm) 
- provázek (0,2mm) 
- 1x šroub s okem 5x12mm 
- buková kulatina  220 mm (8mm)  
- dřevěný korálek (25mm) 
- vlasec na zavěšení 
- akrylové barvy (viz obrázek ptáků - husa, kachna) 

nářadí: 
- lupénková pilka (a příslušenství: vyřezávací prkénko a upínák) (6x) 
- listy (a náhradní listy) do pilky, velikost 5 
- brusný papír, zrnitost 120 na uhlazení ostrých hran a hrubá zrnitost (např. 60) 

na obroušení křivých řezů 
- excentrická bruska (na zarovnání křivých řezů) 
- evtl. pilník na zarovnávání 
- tuţka 
- metr 
- lepidlo na dřevo (štětec) 
- nebozízek (vel. dle šroubu s okem) 
- ruční vrtačka  
- el. vrtačka 
- vrták na dřevo (3mm) 
- evtl. šídlo 
- evtl. kataba (175mm) na odříznutí kulatiny  

 
ostatní: 

- karty s obrázky bezpečnosti práce 
- hotoví ptáci (pokud nejsou, foto) 
- šablony ptáků - zvětšená kopie na A3 (viz odkaz ve zdrojích) 
- obrázek nebo topolu (celý strom, kůra, list, plod) 
- omalovánky vodních ptáků (kopie) 
- evtl. ukázka dřeva topolu (větev nebo kus kmene: příčný řez nebo podélný) 

 

Struktura vyučovací 
lekce a popis metod 
a aktivit 
 

 
1. “Čekárna”: neţ se všichni sejdou, mají děti moţnost pohrát si v zázemí 

základny. (10 minut) 
 

2. Pozdravení v kroužku a uvedení do lekce:  
Lektor se s dětmi pozdraví a povídá si s nimi o ţivotě vodních ptáků. Na 
obrázcích děti poznávají několik u nás ţijících druhů. Lektor pak z obrázků 
vybere dva: husa velká a kachna obecná. S těmito ptáky se děti seznámí 
podrobněji: jejich ţivot obecně, husa: migruje kachna: přezimuje, oba jsou ptáci 
předchůdci našich domácích druhů, čím se ţiví vrubozobí (čím nekrmit - chléb!) 
apod. Toto může proběhnout formou krátké hry “fun facts”: informace o ptácích 
leží pomíchané na zemi na obrázcích a děti přiřazují (příklady obrázků: typické 
“véčko” letících hus, hnízdo s vejci (rozdíl?), mláďata, typické chování hus - 
mláďata opakují vše po matce atd.) 
Databanka obrázků zdarma ke stažení:pixabay.com, shutterstock. com (15 
minut) 

 
3. Příprava vyrábění: Lektor dětem ukáţe obrázky (evtl. i části) topolu a 

představí jim materiál, ze kterého budou v této lekci vyrábět - topolová 
překliţka. (5 minut) 

 
4. Bezpečnost při práci: Lektor dětem vysvětlí bezpečnost při práci (viz 
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předcházející lekce) (5 minut) 
  

5. Výroba - první část: Děti si obkreslí šablony na překliţku. Pozor na správnou 
překliţku: různé velikosti na tělo (silnější) a křídla/ocas (slabší)  
Lektor vysvětlí, kam na překliţku šablonu poloţit, aby se dětem dobře řezalo. 
Poté zkontroluje, zda mají děti obkresleny všechny díly, jestli nejsou moc blízko 
sebe nebo moc v kraji a jestli mají křídla dvakrát. 
Nebozízkem nebo šídlem se označí místo také pro vrtání (křídla a tělo).  
 

Upozornění: Deska by měla být na lekci připravena tak, aby se kaţdý díl mohl nakreslit 
zvlášť. Toto ulehčí pozdější řezání. (10 minut) 

 
6. Výroba - druhá část:  

Lektor dětem vysvětlí upevňování překliţky pro řezání lupénkovou pilkou (nebo 
viz foto). Vysvětlí také, jak pilka funguje a na co si dát pozor (správný výběr 
listu, upevnění listu do pilky správným směrem, poloha pilky při řezání). Řezání 
dětem předvede.  
 

Upozornění: Při řezání slabší překliţky se musí obzvlášť opatrně. Kdyţ se řeţe moc 
silně, deska můţe prasknout! Stejně tak můţe prasknout list. 
 

Děti si poté upevní desku do upínáku ke stolu (lektor zkontroluje a dá povel k 
řezání) a vyřeţou lupénkovou pilkou obrysy ptáků.  

  
Mladší děti vyrábějí jednoho ptáka společně a u práce se střídají. Lektor dohlíţí 
na správnost a bezpečnost řezání (poloha pilky a ruky). Slabším dětem 
pomáhá. (40 minut) 
Na konci této fáze mají děti nařezané všechny dílky na dva druhy ptáků. 
 

7. Svačina: (15 minut)  
 

8. Výroba - třetí část: obrušování dílů 
Děti obrousí ostré hrany vyřezaných dílů brusným papírem a opravují křivé 
řezy. Lektor pomáhá upravit křivé řezy excentrickou bruskou  
 

Upozornění: I překliţka se musí brousit po vláknech. Pokud jsou děti starší, můţou si 
nerovnosti řezu opravit samy pomocí pilníku. Rašple není vhodná, protoţe by vytrhala z 
překliţky vlákna.  
 

Strany křídel se obrousí pokud moţno do kulata, aby se při letu lépe 
pohybovala (pilníkem nebo excentrickou bruskou). (10 minut) 

 
9. Výroba - čtvrtá část: Malování by se mělo uskutečnit, neţ se části ptáka spojí 

dohromady provázky. 
Děti si výrobky pomalují akrylovými barvami, aby barvy odpovídaly zabarvení 
opravdových ptáků. 

Upozornění: Malování je dobré vyzkoušet nanečisto! Například na tvrdý papír nebo 
zbytky překliţky! (30 minut) 

 
 

10. Výroba - pátá část:  
 
Vrtání děr - Tato část se může přesunout do další lekce (barva bude do 
další lekce suchá a nemusí se čekat). 
 
Děti si připraví svěrky, ruční vrtačku a vrták. Pracují ve dvojicích a pomáhají si 
vzájemně vyvrtat dírky na těle ptáka pro křídla a na křídlech. 
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Díry pro zavěšení ptáka se do křídel vyvrtají tak, ţe křídla na sebe poloţí. Tak 
bude díra na obou křídlech symetrické a pták pak lépe létá. 
 
(20 minut) 

 
 
V této části si děti také vyvrtají dírku skrz kulatinu pro vlasec (na obou koncích, 
1 cm od kraje). 
 

Upozornění: Z časových důvodů se můţe vrtat el. vrtačkou. Lektor vrtá, děti přihlíţejí 
práci s el. vrtačkou. Zde se nabízí, aby lektor dětem vysvětlil, jak el. vrtačka funguje. 
 
Podle času se zde také upraví, zda si děti odřeţou délku kulatiny samy, nebo bude 
tyčka jiţ připravena. (220mm z dlouhé tyčky). Pokud se bude řezat, děti si připraví 
japonskou pilku, odměří na kulatině 220mm, upevní kulatinu do svěráku a tyčku 
odříznou. Poté ji provrtají (nebo lektor) a brusným papírem uhladí ostré hrany. (40 
minut) 
 
 

11. Výroba  - šestá část: 

 
Kdyţ je pták pomalovaný, přilepí se ocas. Poté se připojí šňůrkami křídla, ne 
moc pevně, aby se křídla mohla pohybovat lehce.  
 

 
Po připojení křídel se navleče tahací šňůra - na šroub s okem a korálkem na 
konci. Děti musí pro šroub vyvrtat dírku nebozízkem.  
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Nakonec se přiváţe vlasec na zavěšení. Pozor na dostatečně dlouhou délku 
vlasce! 
(20 minut) 
 

12. Volná hra: Děti i s lektorem zavěsí ptáky do základny. Na tahací šňůrku můţou 
pověsit malou kartičku s informacemi o ptácích, kterou sami ručně napíší podle 
informací, které dostali na začátku lekce. 
 

13. Rozloučení: krátký evaluační rozhovor, jak se dětem výrobek líbí, co při výrobě 
příště vylepšit. (5 minut) 

 

Evaluace 
 

Děti si po skončení hry hodnotí svůj výrobek.  

Problémy a možná 
úskalí 
 

časová náročnost: Tato lekce je dlouhá, doporučuje se rozdělit ji do dvou setkání. 
Pokud se vyrábění v následující lekci ukončí dříve, následuje vycházka - kachny na 
rybníku (rybníky v obci Zahrady) nebo hledání, kde rostou topoly apod.  
 
počet výrobků: protoţe je řezání u mladších dětí náročnější, doporučuje se vyrobit jen 
jeden set (dva ptáky) v celé skupině a děti se u řezání střídají. Ti, co neřeţou, se 
mohou zaměstnat obrušováním a vybarvováním nařezaných kusů (pokud je dětí víc, 
vyplňují čekání vybarvováním omalovánek vodních ptáků pastelkami, pozorují ostatní 
při práci apod.) 
 
řezání lupénkovou pilkou: list můţe prasknout (častý problém), proto je dobré mít jich 
několik do zásoby a vyměnit 
 
poničení materiálu - Při řezání se můţe omylem říznout do výrobku nebo se dětem 
nepovede řezání podle linky. Lektor by měl dětem pomoci při opravě (broušení křivých 
řezů pomocí excentrické brusky) 
 
malování akrylovými barvami: Barvy musí být nezávadné, vhodné na hračky! 
Malování je dobré vyzkoušet nanečisto! Například na tvrdý papír nebo zbytky překliţky! 
 
úraz při práci s nářadím: lékárnička po ruce a znalost základní první pomoci nutná 
 
 

Autor 
 

Lenka Chrištofová 

Zdroje 
 

foto výrobku a návodu: landlust.de  
foto husy: wikipedia. com, foto kachny: shutterstock.com 
šablona pro vyřezávání: landlust. de 
https://www.landlust.de/dl/6/8/1/9/5/6/Landlust_Flugtiere_0515.pdf 
 

 

 

https://www.landlust.de/dl/6/8/1/9/5/6/Landlust_Flugtiere_0515.pdf
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PRÁCE SE 
DŘEVEM I 

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S RUČNÍM NÁŘADÍM  

9. lekce: opakování a prohlubování dovedností 

 
Název  Katapult  - opakujeme a prohlubujeme své dovednosti s ručním nářadím 

Cílová skupina 
 

1.stupeň ZŠ, věk 6-12, 10 účastníků 

Časová dotace 
 180 min. 

Vzdělávací obor a 
průřezové téma (dle 
RVP) 
 

Obory a očekávané výstupy:  
Dítě a svět - práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Dítě a svět - Konstrukční činnosti 1 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Očekávané výstupy 
vyučovací lekce 
 

Ţák:  
- si zopakuje většinu dovedností s ručním nářadím 
- připraví si samostatně materiál a nářadí na daný výrobek a vyrábí podle návodu 
- sestaví si samostatně střílečku (katapult) 

                                                                 

                 
 

Vzdělávací kontext 
 

Předcházející lekce: 
- práce s lupénkovou pilou 

 
Následující lekce:  

- poslední setkání - soutěţe a potlach (evtl. i s rodiči) 
 

Prostředí výuky 
 

V učebně  

Pomůcky 
 

Materiál  
- hoblovaná smrková lať 19 x 44 mm k nařezání 10 ks á 22 cm a 20 ks á 15 cm 
- hoblovaná smrková lať 18 x 36 mm k nařezání 10 ks á 25 cm 
- buková kulatina (cca. 6mm) - k nařezání 10 ks á 12 cm a 10 ks á 4 cm 
- vruty 2,5 x 20 (min.10x) a 2,5 x 30 mm (min. 40x) 
- gumičky (min. 10x) 
- víčko od PET lahve (min. 10x) s provrtanou dírkou na vrut (2,5mm) 
- podloţky resp. dřevěné kostky s dírou 7mm, 13mm silné (20ks) 

 
nářadí: vše 10x nebo 5x ke kaţdému stolu: 

- japonská pilka  
- tuţka 
- metr 
- úhelník 
- ruční vrtačka  



 

VZOR_EVP_lekce_final   39 

 

- vrtáky do dřeva (1x dle vel. vrutu a 1x dle vel. kulatiny) 
- šroubovák (kříţový) 
- brusný papír (zrnitost 120) a korkové kostky 
- lepidlo na dřevo (štěteček na lepidlo) 
- úzké ploché dláto a palička 

 
ostatní: 

- hotový katapult (nebo foto) 
- návod, podle kterého budou děti vyrábět (10x) 
- náboje do střílečky - korkové zátky (které se nařeţou) 
- terč (nebo křídy na namalování terče) 

 

Struktura vyučovací 
lekce a popis metod 
a aktivit 
 

 
1. “Čekárna”: neţ se všichni sejdou, mají děti moţnost pohrát si v zázemí 

základny. K dispozici mají katapult, který budou v této lekci vyrábět.  
 

2. Pozdravení v kroužku a uvedení do lekce: Lektor se s dětmi pozdraví a 
uvede lekci: Děti čeká tentokrát velký úkol: budou pracovat samy! Nemusí se 
ale bát, dostanou podrobný návod (s fotografiemi) a lektor bude po celou dobu 
s nimi a zodpovídat dotazy, popříp. slabším i pomáhat.  
 

3. Příprava vyrábění: Lektor s dětmi prohlíţí katapult a ptá se, jak se bude 
vyrábět - co nejprve, co potom... Děti, zatím bez návodu, odpovídají a 
vyjmenovávají, jaké nářadí budou potřebovat. 
 

4. Příprava materiálu: Lektor se s dětmi přesune k pracovním stolům a rozdá 
připravený materiál a kaţdému dítěti vytištěný návod. Poté jim vysvětlí, jak 
budou postupovat: prohlédnou si návod, najdou v něm seznam nářadí, 
přinesou si nářadí ke stolu a poté začnou pracovat podle návodu: postupně 
podle čísel. 
Lektor připomene, ţe se na něj mohou kdykoliv obrátit a také upozorní na 
bezpečnost při práci. (kartičky uţ tentokrát nejsou potřeba) 

 
5. Výroba - první část: Děti vyrábí svým tempem podle návodu. Lektor dohlíţí na 

bezpečnost a správnost úkonů. 
 

6. Svačina: (15 minut) - Protoţe děti pracují svým tempem, lektor v polovině 
lekce upozorní, ţe si děti mohou udělat přestávku a nasvačit se.  

 
7. Výroba - druhá část: Děti dále vyrábí svým tempem podle návodu. Lektor 

dohlíţí na bezpečnost a správnost úkonů. 
 

8. Rozloučení: krátký evaluační rozhovor: Stihly děti svůj výrobek? Funguje 
dobře? Jak se dětem výrobek líbí, co při výrobě příště vylepšit. (5 minut) 

 

Evaluace 
 

Děti si po skončení hry hodnotí svůj výrobek.  

Problémy a možná 
úskalí 
 

časová náročnost: pokud se celková výroba nestihne, můţe se dokončit v příští 
hodině. Pokud je následující hodina zároveň poslední, měl by se potlak a soutěţe 
přesunout do druhé poloviny a dát dětem v první polovině čad na dokončení. 
 
nezvládnutí úkolu samostatně - slabší děti evtl. nezvládnou samostatně výrobek 
dokončit 
 
úraz při práci s nářadím: lékárnička po ruce a znalost základní první pomoci nutná 
 
 

Autor 
 

Lenka Chrištofová 

Zdroje 
 

foto výrobku: pinterest.com 
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PRÁCE SE 
DŘEVEM I 

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S RUČNÍM NÁŘADÍM  

10 lekce: prezentace výrobků 

 
Název  Pasování na kutila - umíme zacházet s ručním nářadím 

Cílová skupina 
 

1.stupeň ZŠ, věk 6-12, 10 účastníků 

Časová dotace 
 180 min. 

Vzdělávací obor a 
průřezové téma (dle 
RVP) 
 

Obory a očekávané výstupy:  
Dítě a svět - práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Dítě a svět - Konstrukční činnosti 1 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Očekávané výstupy 
vyučovací lekce 
 

Ţák:  
- prezentuje své výrobky  
- slavnostně zakončí kurz 
- vyrobí si jehlu na špíz (na oheň) 

 

 
Vzdělávací kontext 
 

Předcházející lekce: 
- samostatná výroba 

 

Prostředí výuky 
 

V učebně a venku v okolí základny (ohniště pod hájovnou) 

Pomůcky 
 

materiál na soutěţe: 
- soutěţe se připraví podle potřeby a ročního období/počasí posledního setkání 

(např. bojovka v lese, soutěţe v rychlosti šroubování a zatloukání apod.) 
 

materiál na výrobu špízů 
- čerstvé větve (např. líska) 
- nůţ Opinel 

 
ostatní: 

- nástěnka a fotografie z kurzu (korková nástěnka a připínáčky) 
- obrázek a návod z knihy na výrobu špízů (děti podle něj pracují samostatně) 
- medaile (dle vlastní volby a fantazie lektora: čokoládové, dřevěná kolečka, 

obrázky nářadí apod.) 
- vše potřebné k rozdělání ohně a rošt (dřevo na štípání, sirky, sekera, evtl. gril) 
- odměny v soutěţích - např. pytlík šroubků a matiček, malý svinovací metr apod. 
- všechny dosavadní výrobky  
- přísady na špízy (různá zelenina/evtl. párek - viz obrázek), chléb a evtl. nápoje 
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- prkénko na krájení, kuchyňský nůţ, utěrka, talířky, ubrousky 
- evtl. další jídlo a pití (co kdo přinese, pokud se účastní i rodiče) 

 

Struktura vyučovací 
lekce a popis metod 
a aktivit 
 

 
1. “Čekárna”: neţ se všichni sejdou, mají děti moţnost pohrát si v zázemí 

základny.  
 

2. Pozdravení v kroužku a uvedení do lekce: Děti se v krouţku pozdraví a 
lektor uvede rozhovor poslední lekce: Ptá se dětí, jak se dětem kurz líbil, jestli 
plánují doma pokračovat, pořídit si nářadí…  
Dále se ptá, co se děti v krouţku naučily. Jaké výrobky si pamatují, který 
výrobek se jim líbil nejvíce.   
Rozhovor slouţí zároveň jako evaluace celého krouţku. (10 minut) 

 
3. Prezentace výrobků: Lektor vyndává z krabice postupně všechny dosavadní 

výrobky, které děti během lekcí vyrobily a společně si je s dětmi znovu 
prohlédne. Lektor jejich ukázkou zopakuje, co vše se děti naučily - jaké ruční 
nářadí, jaké dřevo... Výrobky poté děti umístí v základně na stůl formou malé 
výstavy pro rodiče. V této fázi také s dětmi vytvoří menší nástěnku s 
fotografiemi z kurzu - děti při práci na výrobcích, jako součást výstavy.  
(Děti se rozdělí do dvou skupin: část děti ukládá výrobky na stůl a část dělá 
nástěnku) (25 minut) 
 

4. Příprava pasování: Děti se postaví do řady (v základně nebo venku - přesun 
ven) (5 minut) 
 

5. Pasování: Lektor postupně všem dětem blahopřeje k úspěšnému zvládnutí 
všech dovedností s nářadím a pověsí jim kolem krku medaili. (10 minut) 
 

6. Příprava ohně: Lektor s dětmi připraví oheň: děti naštípou dřevo a společně 
oheň zapálí (10 minut) 
 

7. Příprava špízů: Děti si u ohně z větví vyřeţou špíz na který si napíchnou 
zeleninu. Poté si špíz opečnou. (20 minut) 
 

Pomůcka: Návod na řezání špízů: Malý řezbář, str. 48-50 
 

8. Svačina: (15 minut) - v této době mohou dorazit rodiče (pozvánka s 
upřesněným časem předem) 
 

9. Soutěže: Děti venku soutěţí (evtl. vítěz nakonec dostane nějakou menší 
odměnu). (30 minut) 

 
10. Volná hra: děti si můţou po skončení soutěţí hrát a bavit se. Pokud se lekce 

zúčastní i jejich rodiče, mohou si společně prohlédnout výstavu výrobků, projít 
se po okolí základny, opéct si další špíz apod. 
 

11. Rozloučení: Lektor se s dětmi rozloučí a popřeje jim hodně zdaru při dalším 
vyrábění. (5 minut) 

 

Evaluace 
 

Děti si po skončení hry hodnotí svůj výrobek. Viz Pozdravení v kroužku. 

Problémy a možná 
úskalí 
 

nepřízeň počasí: opékání špízů se můţe uskutečnit místo na ohni např. na přenosném 
grilu pod střechou. Soutěţení v prostorách základny. 
 
úraz při práci s nářadím (či u ohně): lékárnička po ruce a znalost základní první 
pomoci nutná 
 
 

Autor 
 

Lenka Chrištofová 

Zdroje foto výrobku: Malý řezbář, str. 48 
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